
І. ЕВТИМИЙ ОТ АКМОНИЯ 

Единствен извор за живота на мопаха Евтимий от Акмония се явяват твърде оскъд- 

ните автобиографични данни от полемичното му съчинение. Той е роден в края на Х или в 

началото на ХІ в. и произхожда от епархийския град Акмония, който бил разположен в 

темата Опсикион в Северозападна Мала Азия. Прекарал живота си в цариградския манастир 
„Богородица Периблепта“, който, основан илн подновен от император Роман ПГ (1028— 

1034), бил известен като опора на чистото православие. Макар не дотам образован и слабо 

осведомен по църковната и аптиерстическатга литература, презвитер Евтимий бил монашески 

учител и наставник. От личния си досег и разговори с малоазийските богомили той добил 

непосредствени впечатления за техинте възгледи и за религиозния им живот. Известно време 

бил на поклонение в Ерусалим и отсъствувал от манастира. Когато се завърнал оттам, от- 

правил две послания (от които едното е загубено) до православните си събратя в своята ма- 

лоазийска родина, за да ги предпази от еретическите възгледи на тамошните богомили и 

да им посочи как да им се противопоставят. Запазеното му послание, което даваме по-долу 

в превод, въпреки разводненоста па изложението, нанвните обяснения и известни противо- 

речия е важен извор за учението на малоазийските богомили. Написано е около 1050 г. 

РЪКОПИСИ: Cod. Vindob. Theol. Grace. 307 (s. ХІУ), Сой. Vindob. Theol. @гасс. 193 (s. ХІҮ), Cod. 
Graec. З universitatis Rheno-Traiectinae ($. ХИП), Cod. Vindob. Theol. Graec. 306 ($. XIV), Cod. Уайс. Graec. 

840 {s. XV). Първите два са почти напълно запазени, а останалите са във фрагментарен вид. 

ИЗДАНИЯ: а. Ficker, Ше Phundagiagiten, Leipzig, 1908, S. 3—66 (по това издание с паправен 

нашият превод), Мі спе, РОг. 131 (1864), col. 48—58. 

КНИЖНИНА: р. Angelov, Рег Bogomilismus аці dem Gebiete des byzantinischen Reiches — Ur- 
sprung, Wesen und Geschichte, II (ГСУ, Ист.-фил. фак. XLVI, 1949/1950); р. О bolensk y, The Bogo- 
mils, The Eastern Churches Quarterly, vol. VI, No 4, London, 1945; Д. Ангелов, Богомилството в Бъл- 

гария, София, 1969; А. Соловјев, Фундајајити, патернни и кудугери у византиским изворама, Зборник 

радова ХХ! Византолошког института САН, кн. 1, Београд, 1952, с. 121—145; Д. Ангелов, Б. При- 

мови Г. Батаклиев, Богомилството в България, Византия и Западна Европа в извори, София, 

1967; М. Сагзоуап, Тһе Рашісіап heresy, Hagues — Paris, 1967; Р. Шетег1е, L'histoire des 

Рашісіепѕ d'Asie Mineure d'après les sources grecques, Travaux еі mémoires, у. 5. ; М. Loos, Dualist Heresy 

in the Middle Ages, Prague, 1974. 

2 Гръцки извори за българската история, т. X 
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ЕОТНҮМП MONAHI СОЕКОВЦ 
РЕНВГ.ЕРТАЕ EPISTULA 

ІМУЕСТІУА 

CONTRA PHUNDAGIAGITAS 
SIVE BOGOMILOS HAERETICOS 

Eoroki; ЕМниог uovazoč vig авоф витос povis 
стар ва Amò Кодот осон те оли novie 1700$ ту 
етой лето дтуитебогда таз шіоќов тру @Эеотагот xel 
богбон луфно» тби те Фостдароснтор iror Boyoulhew ха 
Maorakarör Куронбачта“ кей zir тер Лориен" Вот каф Вдейтади 
nipone хай таз Ьостдх каї гане ха? лай доня аббат: m= 5 

Бобо Рийс, йде ро! ног ссрувн а: хе pilot, ёс да 

инивотан: ма ELTELOČS нос усті лооєдудоюа Биг» тв 
ло тор фб хор. доеби ХОР инв zazor лур, ТУ 

Фогудерицит от, мй лба» фадо ад пос qis yngie Елоиташе 

пр игра буйлар zd лоте. бийс, тоб рейдттви 

бела; ФЕ ата Фи хата wohé Чес» фи дав хи Деининоз 

вто гог ог. Убе yap туе orrori: ка! гене ри 

анай овда, Бо осикро» бстазвотвафуюки нета 00б 

Фо. lith гар тов. редок лето аубетеи 

дрян, Моа ze пакта | одет? zu yeg el ка! 
дифното Фон), Фери тво оноло" риор е дё ка ба 

«ва doni) KÀ би poari. Obroe 6 гартай Deo хай той 
Diu lotor маоеза ка иста zei лора Слохрговай: ноту иа! 

лобу anpii Тохта Храбийто вв хай таз Jeilas yougùs ёі 
атбиетов min: (овес. об iors, ФА s дбае“ ик? убо 
бло ни’ Фор ка руоойно» уоарат, лорвошзебоствр «бтв, 

ФЕвлатбин totg бнеде хай диролеторц каво лері rà рита 

Флинн: wa тук тоб лообтог додар siy Фито; лер- 
Оби аа баор Еудутев Фуквиргниезо” TOV Абиок" ет mi 

деодибтени"# вон беу očðè дете vg Рапуубуки 

емо, Ке! да тобто изд гиф ò адо ногах иддиетоз 

фиб блоннуцохо иа дадикаМо ael бй тобус тс єйте- 
Хоа пөс обо, тоб рохуоры» вид. иа ловбҳыу кай ребуси 
лете #Е одтбу, Óg феб Tis ало брао бте той ди žarty 

7 ФЕ ат ВАЗЕ zù sis ифюше авто пашалилн те унию 

наи Кар бо ok Аеубивии Броарков дабнотев ‘obrol 
коров è бийс, 

сеуоусотосрӯуо 
іб ot Tis абау оѓоз авилоблтае. 

дело РТА лог дралетог. Üre zæ тд 

rae во сток ù ziv diog 
техоббе» éges тис АХ abra алу. 

\ 
мохои 

ной МЕ тов ейтефоба 

дахто оеуодебава ита тов те» тоойтеи Фуиайтов, 

Гопрог 9 дуеритудиутов адаб», тіз аи zal тоб поребвта 
ха! наддава тв двд! «об ха! ив ‘роте оёдёсубф Цици 

дгидеоинетонш, oÈ ср 

-- Писмо на монаха Евтимий 

ПИСМО НА МОНАХА ЕВТИМИЙ 
ОТ МАНАСТИРА ПЕРИБЛЕПТА, 

НАСОЧЕНО 

СРЕЩУ ФУНДАГИАГИТИТЕ 
ИЛИ ЕРЕТИЦИТЕ БОГОМИЛИ 

Писмо на монаха Евтимий от манастира 
Периблепта, изпратено от същия манастир 
в Коиставтинопол до неговяя роден край, 

за да изобличи ересите на най-безбожните 
и най-нечестиви измамници, наричани фун- 
дагнагити, или богомили, и масалиани, също 
и нечистата н безсрамна ерес на армениите 
и останалите грешни и напълно безчестни 
ереси. 

Желая, мои родни братя и приятели, как- 
то вече ви открих чрез предишното си крат- 
ко и просто писмо учението на безбожните, 
нечестни и престъпни зли измамници фунда- 
гиагитите, и сега отново чрез настоящото си 
писмо да вн припомня за вашата любов и 
да ви поощря да се пазите от тях. Защото те 
са извънредно вредни и довеждат до откло- 
нение от бога. Случва се някой да бъде и 
да се храпи заедно с някой евреин или за 
малко да общува с някой безбожен фунда- 
гиагит. От евреина той ще има съвсем малка 
вреда, а дори и почти никаква, защото, ма- 
кар и нечестив, все пак иризнава бог и сам 
дава да се разбере какъв е и какво мисли. 
А онези са напълно безбожни слуги на дя- 
вола, посветени в тайнствата му и изпълне- 
ин с всяко лицемерие, зоват себе си христия- 
ни и на езика им е цялото божествено писа- 
ние, но не поради вяра, а за примамка. Като 
извращават божествените ясни писания, те 
заблуждават неуките, неукрепналите във вя- 
рата и привързаните към земните неща. Те 
са си надянали овча кожа, а под нея крият 
вълка. Мъчно може да ги разпознае човек, 
затова никой не може да ги разбере. Затова 
отново аз, най-нищожният човек, загрижен 
за вас, ви припомням и ви призовавам също 
и с това просто писмо да бодърствувате и да 
бъдете внимателни, да избягвате всичко, 
което иде от тях, така както човек бяга от 
змията — защото голяма е вредата, която 
иде от тях и тласка душата към вечно нака- 
зание. Носителите на тази ерес са, както 
се казва, въплътени дяволи. Уверявам ви, 
мои обични братя, че краткото общуване и 
дори само среща с някого от тях не донася 
само краткотрайна вреда. 

На мене, нищожния, се случи да пътувам 
с един от тях, без да го зная. След време го 
запитах кой еи накъде пътува и научих TO- 

гава какъв е и какво мисли, защото преди 
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буо rore ті» исварйу абеду три» мой voieur oia 
ioir: — Yer болреорстеров дё Тр bs био? бары zai дядо тоб 
хофог Полова ўн калос" б ФЕ дабл дра ножа" три 
при» niz рене севлеилатреси Qiporégorg’ ае 

«мис ведеУ) то» Гу ка тр? каа» адво ка вий») нос, 
от „дудотаов угке@у оби Кото, лрова диетов зтовъи Ó товоб- 
zog хе увафой» парторѓіоу диб тор тоб буіое Шайдо ère- 

grov: ЕЕ is ибо» РАМЖууето | хех: Кур». Тодайти бр 
фону абұйу і дулоугун xe г бушис9тоіа. Ка! партию 
El рі Фубиавкоу абд» бутолоког ўа: ха! Елловоцфоси за 
хотаубуш стор ха} лаоеб фиг» tù аётоб Віаорциоу 
ёна, бди хай а гіух(х) mgodeveyasiy то игабот обтоб 
отоик ха els кор» бу адау Аси eiyov бритебкри;: 

Ка! yhe ка zig хонияби воре Роу lodze,  провайбисуос 

Әр лоу zal ёлостојлулу нортеріау. осбоѓоў 98 ёбу 
досубдесад») но, tows ў Хенооітус À „5006 rig тбу lorrr 
біоти» zol гуру ёду», оёдёу elyor ЕЕ адтбу Зовгиа! 
лот. „йа тобто тойту паракхойб) oly ИОС, фуллетов дейсе, 
тоб Ево Ханартас иа? Тедо Еврайоге птабатед9он а то с 

хе! (Ес: «> казтас Тийз 28 сте хей ит а tatai би 

лор, tarir т 28 отб» ід. Ка! ге pórov tù zel ид» 
серехсатрарітаё tint #Е «čty, узрібибс фото бло зог вой" 
пода ye идо” тр агчабайрии zel обитал Tot- 
Ша дири. 

Елеш» хей regl тоб в9кос ze дов Зоб: хай roë беаЗдіог 

Форатог тов бог TotIgraù то? pp Erros бген, тоб кот syts, 

10б рейт puir астойесдаатод. Kel yàg РОГУ хдро, 
ite ламер вт Вубеденеров абайу fogar tir roë дройцтов 
dopi» xa Ёле оу, Yre боо ÈS види: zal дрейжвав roro- 
ror борци" буна èčeimer, ха Голое аётдр putag 
хатаеуцав zal ёлатантсас сбор. раисо В влет, ха! 
tou ойс зоват za боди» аётоб Бело ма Toos 

revès pehy Фиат oi nar inè бис НТ за dvoomon & zal 
iduriz ruu Te giua как про Бр уда. biro 

горе тр во oè Куна, öre браатасаў звони оёж Гоно 

zal нартинау ларироых длодтомирт girov биердариетов, 
Ы ъ а 6.8 9 - ва Ы 

и бре Еластанеос Збир на khidar. Поообохӣт é те ла; 

ir, као по диезбе «йгрт ои хаб гибтро а: ка? 

tapeke абаб» еботитатхд АО? лоба «бадаз gè аба рант сд 
TEGIS пЁ огеле; е? č, ddel é КТ то гч ре ие tois ира РТ 

Рапид иго máar, тоз ЪОНКОбРОШ Вий ар фино Ун боде 

матедащ гобу ёр Мааа titg wa Th Цина изода ЕЕ фвуто 

ха саданико thv до одоо Ри от zat ие долната 
хай то бедене те поно ва viziris урни: 

това не знаех каква е тяхната нечиста измама 
и безчестие. Той бил, както ми каза, псевдо- 
презвитер и жител на селището Гозус?. Змия- 
та ни за миг не ни остави да се движим 
двамата заедно, но веднага изля отровата и 
злината си: заяви ми, че „няма възкресение 
на мъртвите“, като дори приведе за писмено 
свидетелство Посланието от светия Павел. 
Но това свидетелство по-скоро го изобличава” 
ше в злословие. Наистина много голямо е 
тяхното безсрамие и тъпота! Ако изобщо не 
бях съумял да му възразя, да му затворя 
устата и да го засрамя и ако бях приел бого- 
хулното му слово, какви още другн неща 
можеше да изрече неговата нечиста уста и 
каква душевна вреда щях да сп павлека! 
За прост човек би изглеждало, че говорн 
убедително, тъй като се позоваваше, както 
казах, и на апостолско свидетелство. А ако 
с мене вървеше еврени, самарит или друг 
пякой от познатите ни неверни народи, никак 

не щях да пострадам от тях. Затова ви при- 
зовавам, обични братя, да се отвращавате от 
тях повече, отколкото от самаритите и от 
евреите и вие да бягате от всички тях и да 
не общувате с тях, защото вредата от тях е 
голяма — дори само за кратко време човек 
да се е срещнал с някого от тях, това озна- 
чава, че се е откъснал от бога. А колко по- 
вече — да с на едпа трапеза и да е приятел 
с такъв демон! 

Нека кажем сега нещо и за безбожния и 
нечестив слуга на дявола гозинец, ста 
по-горе, нечестив свещеник, който ни беш 
придружавал за малко — а аз не бях Боа 
брал, че е вълк. Видях го надянал кожата 
на овца и помислих, че може би от незнание 
и наивност беше изрекъл такова богохулно 
слово. Аз го изгледах строго, порицах го и 
го укорих. Трябва да ви кажа какво му 
рекох, за да го поуча и изправя — може би 
някой, неуки и прости като мен, ще извлекат 
полза, макар п думите ми по мое мнение 
да бяха някак обикновени. И тъй казах на 
нечестивеца: „Ги твърдиш, че няма възкре- 
сепие на мъртвите, и привеждаш за свиде- 
телство преиначени апостолски думи, без да 
разбираш, че богохулствуваш!“ Очаквах, че е 
вярващ, и желаех да го поправя. За да го 

укрепя и подпомогна, му казах доверено 

приятелски: „Ги, брате, нима си по-умен, 

нима си по-благочестив от блесналите по ця- 
лата вселена светила, от 318-те пратени от 60- 
га никейски отци, които изложиха светия 

символ и утвърдиха догмите и изложението 

на вярата със своите собствени ръце?“.. . Също 

1 Селише в Мала Азия с неустановено местопо ложение. 
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а 
оной 098... лада 

Зи Коругдби, Обер ZQ} бло 3 гр вето д0; а гої gX го: èv Кабддби. diries и) ecto туи 

ё лето. иа те Оті, „ни то даар TiS 6; pis таб Хогатоѓ 

НЕ; уонотеи ‚ Eègruids би“ та z гоб тер «рови 

oe р уобииетох` E EON 215 8 йр | 0 tåre Зедђат СУ тура CEN igt- 

пай» но” Kal sron gartes 08 дододоФот иатубдот д050- 

ИА, „ка, nols ха ni «081420 дуо. 001  Глореќтоау иета 

пу и боди ‹ p бор». ё тў Tig слез арии“ хай фетсуей 

ФАО усигоетер хе лога ивта дихобот. то кеф ¿hén uor, 

zgáŠurTEs | ту те бар h арэха летова" 0 той 

Эиенатос“ sgor три бау Фр лодфав 1) денеў хард dga- 

Sauévry то тб доФодб от runci ка? хао? ве оробо; 

когото" г хе СА ЧА деи тоггот Слело боеве, 4 ні, » 

те TOČ За бор воет" „То 6 тбл сфрепеб» ГОРА тесни 

ибо ЕО» Ре дадат, Elg тобе тв и; pig; пдд д го: J1 pO NEYOV 

ка оё теқ ка дй ха Ús др хетилатогое «мн: о...’ 

Tig «вто iius ешети: ото б фес zurjoyeve три а 

pever ки ѓхобтоэв про дододойа. Оди ði, бла хо tò та 

ТОЁ алина ие НЕ ФА Варе герогоз Фабна об нї брову. 
Ка ухо Parua хатедуйбу oriy: 
Hawg., yèz Ма niuy parne деди uer% тов дрдодобог даос 
лопне б лор Вишъно дететодраст ві иде: obw т 

goner diay хи) brni, авто 1 ёкли oi dè 

солой teig Ghas hucpa и убита срогалтеащатец, поо тт 

зоѓ veot лги» вате Hi бебо učroig ròs битов, 

Фогофу ов» ие катудан. ОЕрброуто ё хай èv ибо 
reog ДАЙ аа аа mà перса абродов Ву те Віаукруацо, | | 
ѓу Ку дер, ёу Херд ар. "Нотт 

льгтухогте бух 

roig абар то тента» 

» ги 
вони аи 

А беге хай ойкосие, чхр ада обич odo; А 

Г фярруов ве нба блато литбовк“ (фокетев кар ён 

тр топ, ами обогивикр ост Елбрувг Махбно чов итабове" È» тр 

«гот ЕНиР породе Ре Ў плрохог ЕЗаядтов поахогти нов matige ! 

ПОМ тр aiuat ба офютиияхр тибдо, ёр р блродор izator Е хорте 
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така нима [си по-умен| от 630-те от Халке- 
дон, който сами вложили своето учение вър- 
ху мощите на светата в Христа великомъче- 
нина Евфимия наред с пнсанието на ерети- 
ците, защото тогавашният император дър- 
жал страната на еретиците. Православните 
устроили всенощно бдение, също и еретици- 
те отрано дошли след утринната служба при 
ковчега на светицата. Там те извършили мо- 
лебствия и силно крещелн през сълзи „Гос- 
поди, помилуй!“, а като отворили ковчега 
на светицата — о, чудо! — намерили свети- 
цата сякаш жива, стиспала в дясната си ръка 
книгата на православните. Тя я придържала 
здраво към себе си и не я давала на никого 
освен на ръцете на императора. А писапието 
на еретиците едва могли да намерят, то било 
захвърлено при краката на светицата, като 
че ди тя го тъпче.- - - Така и при този случай 
бог извършил чудо чрез своята светица, по- 
срамил ереста ч укрепил православието. 

А зиая, че си добре запознат и със стана- 
лото чудо на блажения и велик Василий. 
Защото това чудо е известно на всички — 
как н при този случай, когато свети Василий 
пронзнасял молитви една нощ заедно с пра- 
вославния народ, се разтрошили ключовете 
заедно с мандалото и т се разтворила 
пред тях от само себе си. А еретиците цели 
три дни и нощи били прекарали в бдение, 
пеейки псалми пред вратите па храма, по 
църквата не им се разтворила и те се върна- 
ди силио посрамеки, Ставали са и в други 
храмове други свещени и велики събори — 
н във Влахерните?, и в Ефес, и в Сердика. 
Например Вторият вселенски събор, в 
който участвували 150 свети отци. Също и 
Третият свещен вселенски събор, в който 
участвували 200 отци. В Четвъртия вселен- 
ски събор участвували 630 свети отци. В 
Петия вселенски събор участвували 165 све- 
ти отци. В Шестня събор участвували 367 
свети отци. В Седмня събор участвували 368 
свети отци. И в други църкви са ставали 
местни събори, ръководени от свети отци и 
велики светила, които не помня поради не- 
вежеството и незнанието си. И никъде бог 
не е позволил, щото неговите роби, които 
му служат като православни, да бъдат побе- 
дени или опозорени от богохулствуващите 
еретици, макар и повечето от еретиците да 
са имали в помощ императорската власт. 
Всякога бог ги е прославяд чрез такнва чу- 
деса. Защото всичките тези светци, вселен- 
ски светила и учители укрепиха и утвърдиха 
с вярата си свещения символ, в който е пи- 

2 Предградие на Цариград, разположено вън от стените му. 
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сано: „Очаквам възкресениего на мъртвите 
п живота па бъдещия век.“ Смятам ли, че 
всички тези светци са и мъдреци — да или 
не? Приемаш ли тяхното свидетелство или 
не?“ А слугата на дявола и предтеча на анти- 
христа отново възрази. Но словото на апо- 
стола е по-силно. „А как мислиш, човече — 
го попитах аз, — всички тези светци непо- 
светени ли бяха в това апостолско слово? А 
казаното слово е такова: „Плътта и кръвта 
не могат да наследят царството божие и т.н.“ 

Но, както мисля: или си попаднал между 
еретици, или може би ити си от тях, щом не 
смееш да възразиш нищо против такива 60- 
гохулки думи.“ А той веднага почна да се 
кълне и да проклина: „Не съм такъв, какъв- 
то казваш“ -- такъв нрав имат вечните лъж- 
ци и измамници — да лицемерят пред хри- 
стияните, стремейки се да скрият притаила- 
та се в сърцето им змия. „Но аз — каза той — 
питам, за да ми се помогне.“ А аз му казах: 
„Щом е така и от незнание и неопитност си 
говорил, търсейки помощ, няма да се бавим 
п няма да откажем помощта. Но ако ще ти 
тълкуваме словото на апостола, за което тн 
спомена и чрез което ще те подпомогнем, 
това нещо със съучастнето на зломислещия 
дявод можеш да схванещ и да разберещ зле. 
И може би пе ще ти се помогне и ти пяма 
да ни вярваш. При все това ще се опитаме 
да те убедим напълно с други писания на 
самия свети апостол Павел и с другите раз- 
лични свети писания, както и с пророчески- 
те предсказания на самото евангелие, че има 
възкресение на мъртвите. И тогава, след като 
го разтълкуваме правилно, ти ще бъдеш под- 
помогнат и няма да се съмняваш в себе си.- - - 

Не те ли убеждават последните редове на 
посланието и първите на същия свети апос- 
стол, че и самото слово, което ти е разтъл- 
кувано зле от лош тълкувател, говорн за 
възкресението на мъртвите? Наистипа има 
възкресение на мъртвите пли ти още постоян- 
ствуваш в неверието си? Но дори и да не 
вярваш, чуй и паучи добре — бог не нарича 
справедливите хора плътски същества, но 
духовни, справедливи и свети. А грешните 
според мене, тия, които мислят за плътското, 
нарича плът и кръв и [казва], че не могат 
да наследят царството божие. Чуй във връз- 
ка с това божието писание, което гласи: 
„Рече бог: Да не остава духът ми в тези хо- 
ра, понеже те са плът.“ Не бяха ли Енох 
и Ной хора и нямаха ли плът, но те се гри- 
жеха повече за душата, отколкото за тялото 
и затова се наричаха справедливи и свети. 
А Писанието нарича плът онези хора, които 
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са изоставили съвсем духовното и се стремят 
изцяло към плътското. Така беше и преди 
потопа, и в Содом: ло време на потопа всички, 
които са мислили само за плътта, загинали 
във водата. А справедливият Ной, който се 
грижел за духовното, се спасил от тази за- 
плаха наедно с целия си род, както е станало 
и в Содом: тия, конто мислели за плътта, 
загинали всички от огъня, а справедливият 
Лот, който не мислел за своята плът, се спа- 
сил от онова божие паказание. А има и една 
друга страшна страст — забогатяването от 
алчност и грабеж и натрупването на богат- 
ства от мамона, което се нарича второ идо- 
лопоклонство. За такива Христос е казвал, 
це е „по-лесно камила да мине през иглени 
ущи, отколкото богат да влезе в царството 
божие“5. Той ие хули богатството, но тия, 
които предпочитат богатството пред собстве- 
ната си душа. Че [това] е така, свидетел- 
ствува Йов, който е бил и богат, и справед- 
лив. Също и Давид, който е бил и цар, и 
пророк; а също така и [причисленият] към 
светците Константин, който е бил и импера- 

тор, и светец, и много други, които не могат 
да се изброят. На тях богатството не само 
не им е попречило, но по-скоро ги е подпо- 
могнало да влязат в царството божие. А 
който предпочита богатството пред собстве- 
пата си душа, колкото повече го увеличава, 
толкова повече се отдалечава от бога. Такъв 
човек е нещастен и триж нещастен, защото 
ще наследи вечен огън.“ - - - 

След като изложих всичко това, така и 
казах какво е значението на нашия разговор, 
заблуденият и измамен човек на думи се 
съгласи, че вярва. Но неверникът в мисълта 
си остана неверник и не виждайки светли- 
ната, си остана в мрак. Това, коего щеше да 
се случи след това с моя ученик, разкрих и 
на вас в моето просто писмо, Както мисля, 

срещата с онова бясно куче беше предзнаме- 
нование за нещастието, което щеше да се 
случи с ученика ми. Дали това предзнамено- 
вание беше от бога, за да насочи вниманието 
ми към по-голяма бдителност, или пък беше 
от дявола, не мога да кажа. Как са го за- 
блудили проклетниците и са го подчинили 
на своята воля или по-скоро ка своята мисъл? 
Той беше съвсем неграмотен и пълен невежа. 
И не е чудно, щом като те понякога могат 
да заблуждават и тия, който смятат, че знаят 
Писанието. 

Нека кажем сега какво сме разбраля и 
за самите безбожни фундагиагити — престъп- 
ната, нечиста и отвратителна ерес, цялата 
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из вори за църковни истории и догмати. 

напълно демонска и предвестница на анти- 
христа. Когато се завърнах от посещението 
си в манастира, моят ученик с искреност към 
мен ми предаде клеветническите думи на без- 
божниците, убеден, че те са от полза. Аз, 
като чух това и разбрах станалото, се пока- 
зах благоразположен към него и поисках да 
видя учителите, които говорят чрез неговата 
уста. Казах му ироничпо, че „и аз желая 
да получа полза от тях, защото на тебе като 
на ученик не мога да вярвам“. Това и той 
стори с толкова голяма радост и ми ги дове- 
де. Също и пред тях аз се преструвах изця- 
ло, станах за евреите евреин, спомняйки си 
словото на апостола, за да мога чрез самите 
измамници да избавя ученика от измамата. 
Така стана с благоволението и милостта на 
бога. И не сгреших в намерението си. И мо- 
жеше да се види нещо забележително във 
връзка с нечестивеца, техния първоучител. 
Измамникът зизеше наизуст не само цитати 
от светото евангелие и от посланията на апо- 
стол Павел, но и цитати на богослови и на 
Златоуст, и от исалтира, п от Патерика? на 
светите старци и, накратко казано, от вснч- 
ки писания. А по-късно, без да иска, сп 
призна, че след като измами някого, му го- 
вори и го учи да не вярва и да не обръща 
внимание на светите писания, които най- 
напред той е препоръчвал да се изучават. 
И не е чудно, защото не беше този, който се 
беше мъчил да изучава писанията, както 
после разбрахме със сигурност от самия из- 
мамник, но този, който говореше тези нещо 
в него, беше дяволът, заселил се в неговота 
нечисто сърце. Повярвай ми в това, защото 
и пие имаме писмено доказателство, че това 
е така: писано е в Патерика, че дяволите 
често се престрували на монаси, ако н да са 
духове, и навлизат в килиите на монасите, 
молят се и пеят, нареждайки заедно с тях 
псалома на невинността и други псалми. Те 
правят това не за да пробудят монасите и 
да ги подкрепят в молитвите — и как може 
да е така, като са врагове и противници?, — 
но за да ги примамят и погубят с каквото 
коварство могат. И техният отец — дяволът, 
макар че е дух, се представя като такъв, за 
да погуби душите. Какво ли той не би успял 
да извърши чрез своите мисти и роби, въ- 
плътените дяволи, т.е. фундагиагитите! А и 
онези, които по-късно са попадали, дори без 
да подозират, в ръцете им, са изказвали це- 
лия им бяс и заблуда, макар и неволно. Без- 
божниците бяха четирима. Като ги хванах- 

? На църковнославянски ез. „отечник“. Наименование на сборници с избрани 
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ме, ние решихме да ги отделим един от друг, 
постделно да ги затворим и оковем и да ги 
заплашим със смърт, ако не изкажат открито 
цялата си заблуда н ерес. Това и направих- 
ме. Така разпитани един по един, те не про- 
пуснаха нищо, както ми се струва, от своята 
заблуда. Запитан главният им злодей, от- 
къде е научил Писанието и как го знае наи- 
изуст, макар че него разбира, нечестивецьт 
призна: „Някой си еретик и негодник тепа- 
вичар Петър, назоваван Ликопетър, ни е 
предал дяволското заклицание, за което каз- 
ваме, че е откровепието на свети Петър. А 
когато чрез изкусно поучение убедим няко- 
го да се откаже от бога н го поведем по на- 
шата воля, по-скоро по волята на самия дя- 
вол, и разберем, че го е напуснала благодат- 
та на светия дух, която е приел при светото 
кръщение, тогава, казва той, имаме за пра- 
вило да слагаме и да прочетем над главата 
му същото дяволско заклинание. И след като 
го прочетем, сякаш ведиага излиза от него 
благодатта на светия дух, която той е полу- 

чил при светото кръщение, а в заблудения 
влиза дяволската сила. И оттогава той започ- 

ва да приказва, каквото си иска.“ А запитан 
да каже дали заблуденият разбира, че над 
него се чете заклинанието, каза: „По знае, 
но ние го заблуждаваме, като казваме, че 
ще му четем четириевангелието. И слагам2 
книгата над главата му и започваме с позна- 
ти слова от светото евангелие, за да го за- 
блудим. Така незабелязано заедно с евангел- 
ските слова му прочитаме пад главата и за- 
клинанието, Щом това стане и благодатта на 
светия дух излезе от него, той получава пе- 
чата на дявола, а в сърцето му се промъква 
и притаява зъл дух. И занапред никой не 
може да изтръгне такъв човек от ръцете на 
дявола. Не зная дали това може и самият 
бог.“ Това и сам той потвърждава, че е из- 
питал, обяснявайки някак и проклинайки 
учителя си. А ние отново казахме на без- 
божиика: „Щом сам свидетелствуваш про- 
тив себе си, че си заблуден и че твоето учение 
е заблуда и тя е по-голяма от всички злини, 
защо се опитваш да мамиш н други?“ И нече- 
стпвецът отвърна, че за тезп, който са приели 
злото и са ръкоположени от дявола като апо- 
столи и учители, ако не вършат тия неща с 
голяма ревност, [за тях| няма живот от H€- 
честивите дяволи. Запитахме го отново да 
каже дали заблуденият по-късно узнава съ- 
държанието на заклинапието и Отговори, че 
не го узнава, знаят го само учителите на 
злото. И отново му казахме: „А щом като, 
както сам признаваш, вие мислите и вършите 
Бсичко дяволско, защо се преструвате, че 
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всичко това е християнско?“ И триж нещаст- 
ният отвърна с думите: „Апостолът казва, 
че „всяко нещо, което не е от вярата, е 
грях.“ Ако ние вършим всичко — било кръ- 
щение, било богослужение, било монашеска 
служба, било някой друг Християнски обред, 
то го вършим не с вяра, а само за показ или 
по-скоро вършим всичко това за подиграв- 
ка, за да се прикрием. И наистина нашият 
ръководител ни насърчава да действуваме 
така, като H казва: „Заради мене никой 
да не се излага на опасност, във всичко се 
преструвайте. Защото аз не съм като Хри- 
стос немилосърден, за да кажа на моите уче- 
ници като него, че „ако някой се отрече от 
мене пред хората, и аз ще се отрека от него“. 
Но вие при нужда и се отричайте от мене, име 
проклинайте! Всичко правете и говорете про- 
тив мене и се преструвайте, че действувате 
като християни, я пак се възвръщайте към 
мен и аз отново ще ви приема с радост. Но 
да ви кажа и друга хитрост — ни каза из- 
мамникът: ако православният свещеник сбър- 
ка малко в службата си, смята, че е изпаднал 
в голям грях. А ако някой от нашата вяра 
влезе да служи и сгреши цялата служба и 
оскверни всички православни, които са се 
събрали да служат и да се молят заедно с 
него, каква хвалба и похвала заслужава от 
свръхзлия враг? Подобни са те и във всички 
останали християнски дела. Нечестивците, 
безбожниците и измамниците строят черкви 
не от вяра, но за да мамят, да хулят и да се 
подиграват, също и да ги имат като общи 
свърталища. И това не е лъжа.“ На мене 
ми разказа под клетва достоверен и осведо- 
мен човек, който е видял със собствените си 
очи, че в околностите на Проливите към све- 
тилището имало привиден монах и свещено- 
служител на тази най-лоша ерес. Такъв той 
не е бил, но е бил дявол и предвестник на 
антихриста или дори по-лош от него. Той 
построил църква, като я излисал и украсил 
отвътре и отвън изкусно и прекрасно. И та- 
ка се случило, гласът на такъв пагубен зло- 
дей да прокънти там. И измислил в построе- 
ната от него спомената църква зад олтара, 
който ние не можем да наречем свят поради 
това, че е бил осквернен от нечестивеца, и 
издълбал голяма яма и поставил отгоре на 
ямата плоча и оставил малка дупка, подобна 
на пъп, и нечестивецът извършвал естестве- 
ните си нужди в самата яма зад олтара на 
църквата. Такава е вярата на безбожниците 
към църквите, които строят. Те ги обсебват 
така тайно от всички християни. И затова, 
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след като съм разкрил пред всички тази все- 
нечестива, безбожна, христоомразна и без- 
честна деятелност, призовавам вн всички: 
„бягайте, братя, от тия хора и от строените 
от тях църкви, понеже ги оскверняват нече- 
стивците и богохулниците. Също така тряб- 
ва |да бягате| и от самите измамници, които 
са лъжемонаси, учители и безбожни свеще- 
послужители, и не отивайте вие от чистата 
вяра при тях. Или вие им вярвате и на праз- 
ните думи? По дори и някой да ви е кръвен 
родственик и съвсем близък, изтръгиете от 
вас любовта си към тях, за да пе бъдете 
впримчени чрез приятелството и кръвното 
родство, ако искате да спасите дущите си и 
да не бъдете наказани навеки в огъня на 
ада заедно с тях и с техния отец дявола, 
защото, както казахме, тези християни, кон- 
то отиват при тях и в техните църкви, биват 
опетнявани немалко и вместо слава си спе- 
челват проклятня и анатема. И където се 
намират тези лъжци, безбожници и нече- 
стивци, там не бди нито бог, нито благодатта 
на свети дух. Техен отец е ляволът, комуто 
те служат H когото почитат, защото печестив- 
ците, както бе спомекато, строят църкви, 
както те сами казаха и признаха, не от вяра, 
но за да ги оскверняват. Те изписват икони 
и правят кръстове не от вяра, но ги пра- 
вят за присмех и за похулване, за показ 
и измама, та ако искат и каквото искат, 
да го слагат тайно в тях и скришно да се 
гаврят с него. Те се кръщават не защото 
вярват, а да се надсмиват пад светото кръ- 
щение, без да извършват обреда на кръще- 
нието и да мислят за пего. Но безбожниците 
богохулстват срещу светото кръщение, като 
казват на учениците си, че то е вода и масло 
H нито вреди, нито помага. Също така каз- 
ват и за светата чиста и живителна плът и 
кръв на Христа, истинния нащ бог, че е 
обикновен хляб и вино. Пред православните 
християни такъв всякак се старае да приема 
[лричастието] лицемерно, а ако някой не го 
вижда, го изплюва на земята и го стъпква. 
И ако наистина постъпи така, се гордее мно- 
го с това. Ако пък такъв не успее да се 
скрие и бъде забелязан, той го изяжда и из- 
пива, но не като свято, а като обикновено 
нещо. И тогава той не е постил, но се е на- 
тъпкал с храна. И за него казват, че нито 
е вредно, нито е полезно. И накратко, както 
казахме, лъжците хитро се преструват, че 
приемат всички християнски обреди, и то 
не само за да остават незабелязани, но и за 
да се подиграват със светите чеща. Така те 
лесно привличат хората към пустото си и 
отвратително безбожие и вяра. 
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Нека ви кажа, братя, макар и да съм 
прост, за пример едно сравнение, тъй както 
ме принуждава моята простота. Също както 
ловците, които се опитват да ловят едени 
по планинските пътеки, откъдето животните 
обикновено минават, те скриват под земята 
по пътищата им клопките си, изравняват 
[пръстта] отгоре над клонките и ги замаски- 
рат. Това те правят не за да изправят пътя 
на животните, но за да ги заблудят със за- 
маскирания път и да ги тласнат към клоп- 
ката. Същото прави и рибарят, когато лови 
риба. И той поставя на въдицага си храна 
не за да нахрани рибата, но с познатата 
стръв да я примами, улови и погуби. По- 
добно нещо правп и този, който слага прим- 
ка за птиците. И той поставя в примката 
житно зърно не за да нахрани птицата, но 
за да я подмами чрез познатото й зърно да 
падне [в клопката| и да загине. Точно този 
начин п похват е измислил дяволът и го при- 
лага с помощта на своите мисти и роби, имеп- 
но нечестивите фундагиагити, защото и Ca- 
мите нечестивци с дяволска помощ знаят на- 
изуст словата на светите писания не за да 
поучават незапознатите н да ги спасяват, но 
за да могат чрез познатите им писания да 
ги примамят и насочат към примката на 
своя отец дявола п да ги погубят. И наисти- 
на хората, като виждат в тях мопашески 
вид, християнско име и поведение, покорен и 
смирен нрав, и като им е на устата като 
зърното в клопката светсто писание, без да 
разбират скритата в тях злина н безчестие, 
лесно падат в мрежата на дявола и намират 
вечна гибел. Дори и самите ученици на тия 
нечестивци ве могат веднага да разберат то- 
ва отвратително и най-лошо безчестие, за- 
щото слушат от тях името на отца и сина и 
светия дух н на Петър и Павел, великите 
вестители и апостоли, господните и апостол- 
ските слова, които безбожниците, както ка- 

захме, им поднасят за поучение с разнооб- 
разни измами- - - И когато осквернените уз- 
наят, че от тях е излязъл светият дух и че 
са отчуждени от светото кръщение и в тях 
се е заселил нечист дух чрез нечестивото за- 
клинание, то тогава искат от тях уверение 
и клетви, започват да им се доверяват от- 
носно нечистата служба на дявола и неговн- 
те тайнства. |Еретиците| обаче пе им разкри- 
ват всичко наведнъж, а само едно. И когато 
видят оня нещастник впримчен в онова едно 
и първо зло, след това му съобщават друго. 
И така след това постепенно едва за година- 
две най-после разкриват пред него цялата си 
ерес и бяс. След това той е вече техен и явно 
почита дявола. И като обработят така уче- 
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ника, когото мамят, и сам той става демон и за- 
напред един от техните учители, а не ученик, 

Не се доверявайте, братя, на хората на 
дявола и нечестивите, като ги слушате да 
казват, че вярват в отца и сина и светия дух 
и че знаят наизуст апостолите и светците и 
сами се нарнчат християни. Защото нече- 
стивите имат същото държане и спрямо своя 
отец дявола. И какво е то, аз ще ви разка- 
жа, както съм го чул от самите безбожници и 
както съм го намерил в писанията за тази 
ерес. Зная, че като говорим това, ние се 
оскверияваме. По съобщаваме това ясно, да 
не би някой от присъствуващите от незнание 
да падне в ямата на еретиците. Зная, че 
омърсявам устата си и ушите па мойте слу- 
шатели. Но това е от полза, защото много 
по-хубаво е в упреците на другите да чуем 
лошото, отколкото от незнание или невни- 
мание да попаднем на него. Много по-хуба- 
во е да познаеш типята и да се отвращаваш 
от нея, отколкото да пе я познаваш и да 
паднеш в нея. Затова ви разкривам и показ- 
вам всичките им дела, дори ако бъда н осъ- 
ден и дори омърся едповремецно с езика съ- 
що н тези, които ме слушат. И защото, ако 
някой падне в тинята и го намерят, макар и 
да пропада в нея, по хиляди начини биха го 
измъкнали оттам. А ако се случи някой от 
пас да падне веднъж в тази отвратителна и 
нечиста ерес, може да се каже, че и целият 
свят да се притече, не може да го избави от 
ръцете на дявола. Затова внимавайте, обръ- 
щам се към всички ви настоятедно — като 
отхвърлите от себе си всяка житейска грижа, 
дайте ухо. И чуйте какво ни признаха и 
разказаха всенечестивците, как се престру- 
ват на християни и как се стремят към дя- 
вола. Те се наричат християни и се престру- 
ват на християни, но се стремят към дя- 
вола. Наричат се християни не по Христа, 
истинния наш бог, но по своя отец — дявола 
антихрист. Те твърдят, че отец, син и дух 
свети пе са света животворна и неделима 
троица, която нне православните почитаме и 
тачим, но като казват „отец“, имат пред вид 
дявола, както е писано в светото евангелие: 
„вие сте от вашия отец дявола“. Наричат 
„син сипа на гибелта и дух духа на злото®.- - - 

И не се учудвайте, че когато се молят, те 
произнасят „Отче наш, който си на небеса- 
та“. Когато те пеят и се молят, не си служат 
нито с „Трисвят“, нито със „Слава на отца и 
сина“, нито с „Господи, помилуй“, нито с 
нещо друго, по единствено само с „Отче наш“. 
За основание нечестивците, разбира се, из- 
тъкват и казват, че това било според еванге- 
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лието, че Христос наредил нищо да не славо- 
словят и да не се молят с нищо друго освен 
само с „Отче наш“. Ние после ще гсворим и 
за това, как Христос е казал да се молим с 
„Отче наш“, А засега нека кажем как, с как- 
ва цел и по какъв начин се молят безбожии- 
ците с „Отче наш, който си на небесата“, и да 
разкрием тяхната измама и бяс. По две при- 
чини безбожниците отправят своята молитва 
към дявола, като пронзкасят „Отче наш, 
който си на небесата“, като че ли него при- 
зовават от пебето. Едната е, че било писако 
за него в Иов: „И стана като този ден: п дой- 
доха ангедите на бога да застанат пред гос- 
пода. И дяволът беше сред тях. И каза гос- 
под на дявола: Ти откъде идваш? И дяволът 
отговори пред господа: След като пребродих 
небето и обиколих земята, се явявам тук.“ 
Втората причина е, че изпълнените от вся- 
какво богохулство дръзват да казват, че ця- 
лото творение на бога, и небето, и земята, и 
морето, и всичко, което се намира по тях, е 
от дявола и че творец на всички тия неща 
е самият дявол, а пе Сог. Не само това, но 
казват, че той направил рая и сътворил чо- 
века. Те твърдят, че има само две неща, съ- 
творени от бога в този видим свят — слън- 
цето и душата на човека. И то как? Казват, 
че когато бог се разгневил срещу управителя 
и го изхвърлил, за да не бъде повече пред 
очите му, той, отстранен от погледа на бога, 
откраднал от самия бог тия две неща -- 
слънцето и душата на човека. Казват също, 
че има осем небеса. Седем от тях направнл 
бог и той седи над тях. Осмсто, казват, било 

под всички — то било това, което виждаме; 
направил го управителят на този свят, т.е. 
дяволът, който почива на него. Това е при- 
цината да се молят нечестивците по-скоро на 
своя отец, а не на нашия, тъй като те призо- 
вават от небето дявола. И не ще се побоя да 
изоблича брътвежите па безбожниците и не- 
честивците във връзка със сътворенисто на 
света. Като чуете, братя, смейте се, но и 
осмейте, и прокълнете, и заклеймете тяхното 
безчестие и безсрамие и се погнусете и на- 
мразете тях, както и самия им баща дявола. 
Дори и нещо повече. |И чуйте| словото на 
пророк Давид, който пее срещу тях: „Тия, 
които те мразят, господи, намразих и от не- 
приятедите ти се гнуся. Почнах да ги нена- 
веждам от крайна ненавист“? И намразете 
не само нечестивците, но и тия, който смя- 
тат, че са православни християни, а приемат 
тия дяволи за близки и приятели иза съмиш- 
леници, ядат и пият заедно с тях. За такива 
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и Христос ни поучава в светото евангелие с 
думите: „Ако дясното ти око те съблазнява, 
извади го и го хвърли. По-добре е с едно око 
да влезеш в царството божие, отколкото да 
имаш две очи и да отидеш в огнения PEKA“! 
н т.н. Защото ако бащата, който те е създал, 

или майката, която те е родила, или брат 
ти, или най-добрият от приятелите ти е от 
тая ерес на нечестивците и не можеш да го 
отвърнеш от неговия път на беззаконие, от- 
страни го и го хвърли от себе сп като загни- 
ла част на тялото. Защото е по-добре да от- 
хвърлиш такъв човек, отколкото, като го 
обичаш и общуваш с него, да отидеш в огне- 
пия пъкъл. А твърдят тия хитреци и без- 
божницн и това, че управителят слязъл от 
небето преследван от бога и направил това 
видимо небе, и заковал звездите и слънцето, 
което откраднал от бога, също и луната. И 
след като направил земята и морето и всич- 
ко по тях, посадил и рая. След като стапало 
всичко това, сътворил Адам; и пристъпил да 
вмъкне душата, която откраднал от бога, в 
Адам, когото сътворил. Тоя я вмъкнал през 
устата, а тя излязла от ануса. И отново я 
пъхнал през ануса, а тя излязла от устата. 
И като направил това няколко пъти, душата 
не могла да се настани в тялото, но излизала 
ту от устата, ту от ануса. И понеже не можал 
да я закрепи в тялото, за да даде живот на 
Адам, изоставил го итялото лежало бездуш- 
но до триста години. След това управителят 
се досетил и ял от всякакви нечисти живот- 
ни, като змия, скорпион, куче, котка, жаба 
и невестулка, лисица, вълк, пантера и други 
такива. Но след като богът на фупдагиаги- 
тите, т.е. нечестивият дявол, ял от всички 
нечисти и мръсни животни, както сами те 
твърдят и учат, тогава пристъпил към тяло- 
то на Адам, което сам той сътворил. И вмък- 
нал душата през устата и поставил ръката 
на Адам под ануса, за да й попречи да изле- 
зе, както ставало по-напред, когато тя излй- 
зала ту от устата, ту от ануса. Като направил 
така и я затворил в тялото, избълвал опези 
нечистотни, които той нечестивият бил изял, 
през устата на Адам върху душата. Така ду- 
шата била замърсена и останала в тялото, 
така бил оживен Адам. Поради това те каз- 
ват, че когато човек се разсърди, тогава се 
гневи като змията, като кучето и като кот- 
ката, като пояснявал, че душата му от онова 
замърсяване получавала част от всички тия 
животни. Пропуснах да ги запитам, братя, 
дали душата се гневи и като невестулка, и 
като жаба, затова запитайте вие познатите 

До” И 
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рила и Рахей, и управителя на нечестивци- 
те, и тия около тях, понеже, както BHE добре 
знаете, те там не са малко. И са добре запо- 
знати с тези брътвежи, по-скоро мръсотпи. 
Защото тези, който ни запознаха с тези без- 
честни заблуди, както изглеждаше, бяха 
истински приятелн и съмишленици на каза- 
ните безчестници — ватиците, Чурила и 
Рахей — и както те съобщиха, желаели да 
прекарат зимата при тях. И с тези тайнства, 
както казах, сами те са добре запозкати: 
като бръщолевят по такъв начни такива не- 
ща, поучават тези, които наистина са печн- 
сти и безчестни, непраятеди на бога и зако- 
копарушители, като говорят на учениците 
сн, че „на нас е дадено да познаем божните 
тайнства, както са инсапи в евангелието, а 
на останалите пе, освен само с притчи“. 
Пред тези, които още пе са ги последвали на- 
пълно, хвалят светитс евангелия и послания- 

та на свети Павел и им сочат слова от тях. 

А след като напълно са ги заблудили и са 
им прочели дяволското заклинание и са ги 

поръсили с нечиста вода, тогава ги учат да 

отхвърлят тия |книги| и да смятат за лъжов- 

но това, което преди това им са предлагали, 

именно цялото свето Пксание, и Стария, и 

Новия завет, и самото свето еваителие, и 

всичко, което някой божи пророк, светец, 

апостол, учител са приели да чуят с ушите си 

или да проповядват. Непременно, обични 

братя, сте чули за тайнствата и дейността 

на отвратителната ерес на бога на всепече- 

стивите фундагиагити. Щом ереста ви H3- 

глежда добра и щом ви харесва, обикнете ги 

н имайте ги за своч, приятели и близки. С 

това искам да изпитам вашата привързаност 

и ще разберете, братя, че КОЙТО обича или 

тачи някого от тяхната ерес, не само него 

обича п тачи, но м техния отец дявола, кой- 

то ги е пратил; а той ги подстрекава п така 

ги учи да мразят бога- - - Както именпо е 
писано и в евангелието за Христос, за пего- 

вите ученици, за нашите учители и велики 

светида; „Който приема мене, приема тозп, 

който ме е изпратил, н който приема вас, 

мене приема.46 
Всенечестивците, както казахме, учат, 

че не чакат възкресение на мъртвите, нито 

второ пришествие, нито божи съд; но че ця- 

лото управление над земните твари — както 

адът, така и раят — се намират под властта 

на управителя на този свят, т.е. на дявола, 

и че той праща приятелите си в рая, а не- 

14 Какво точно означавало името, не е известно. Може би с родово име, произведено от името на се- 

лище Ват(ос), като прозвище па двамата еретици Чурила м Рахей. 15 Марко. 4, 11. 18 Мат. 10, 40. 
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приятелите сп в ада и че няма нищо общо с 
бога— че бог властвувал над небесното,а упра- 
вителят на света — над земното. Нека ка-. 
жем, братя, на тези дяволски и нечисти. хо- 
ра: Какво говорите, нечестивци и божии 
врагове? Вие така лицемерно проповядвате 
евангелския глас, Който казва: „Тогава слън- 
цето ще потъмнее и луната няма да даде свет- 
лината си, и звездите ще паднат от небето, 
и небесните сили ще се разклатят. И тогава 
ще се появи на небето знакът на човешкия 
сии.“ Кажете, всенечестивци, какво е зна- 
кът па човешкия син, ако не почетният и 
животвореи кръст на Христос, който BHE не 
почитате и тъпчете? „И тогава ще заплачат 
всички земни племена и ще видят сина че- 
ловечески, идещ на небесните облаци със си- 
да и голяма слава. И ще изпрати своите ан- 
гели със силен тръбен глас, и ще събере из- 
браните си от четирите вятъра, от единия 
край на небето до другия му край.“% „И ще 
постави овцете от дяспата си страна, а кози- 
те от лявата. И ше каже на тия, които са 
от дясната му страна: „Елате, благословени 
от моя отец, и паследете царството, което е 
приготвено за вас от сътворението на света! 
и пр.“ „Тогава ще рече и на тези от лявата 
му страна: „Идете си от мен, проклетници, 
във вечния огън, който е приготвен за дяво- 
ла и за неговите ангели.“ Чуйте, нечестив- 
ци и безбожници, чуйте! Вечен огън и нака- 
зание са приготвени за дявола и за всички 
негови ангели и за всички нечестивци, и за 
тези, които изпълняват неговата воля. За- 
това и ти, всенечестивецо и служителю на 
дявола и апостола на мрака, който пропо- 
вядваш лицемерно евангелието, пренебрег- 
ваш казаното и провъзгласяваш него за тво- 
рец на небето и на земята, и на морето, и 
управител на всичко видимо. Ще видите, не- 
честивци, когато бъдете изпратени заедно с 
него във вечния огън, приготвен за него. 
Чухте, братя, нечистото и зло безчестие на 
безбожните фундагиагити. Наистина те са 
крадци и разбойници според господния глас, 
казващ: „Който не влиза поез вратата в ко- 
шарата на овцете, а прескача отдругаде, той 
е крадец и разбойник“ и прочее.” Нека да 
кажем, братя, и друго на нечестивците и 
безбожниците: Ако вие смятате дявола този, 
когото наричате отец, и проповядвате, че 
той е творец на света, къде ще отнесем, нече- 
стивци, следното: „В началото създаде бог 
небето и земята“? и според боговдъхновено- 
то Писание останалото, което показва божие- 
то творчество?“ Зная, врагове на бога и щи- 

21 Йоан 10, 1. 22 І Мойс. 1,1 
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23 Евр. 1, 10. 24 Срв. Пс. 101 (102), 26—28. 

4 Гръцки извори за българската история, т. Х 

тоносци на дявола, че не четете Стария завет. 
Задъхвайки се, повтаряте лицемерно Посла- 
нията на свети Павел и словата на светото 
евангелне, и то не от вяра, но за да давате 
вид, като проповядвате, внушавайки дове- 
рие, Пославието към евреите, което казва: 
„И в началото, господи, си основал земята и 
делото на ръцете ти са небесата“? и прочее. 
Което п самият свети апостол е взел от псал- 
мопевеца?* H прибавил за поучение, като на- 
помня на евренте, че божественото писанке 
говори това за Христос. Вие четете и пропо- 
вядвате това, а го отминавате и заявявате, 
че творец на всичко е дяволът, а не бог! 

А измамникът: „Да — казва, — четем н пропо- 
вядваме, но не от вяра, но да се види, че 
го изучаваме като достоверно свидетелство.“ 
И какво казвате, всенечестивци? — Да не 
вярваме на светите писания, а да вярваме на 
вас дори когато говорите нещо нечисто и 
неоснователно? Няма да го бъде. Но ще от- 
несем и предадем па анатема и ще ви прагим 
във вечния огън, който е приготвен за дяво- 
ла, на когото и на чиито ангели се кланяте 
като на ваш управител и бог. Не се учудвай- 
те, братя, не се ужасявайте, не се покруся- 
вайте в душите и сърцата си, като слушате 
тези безбожни и нечисти хули и поучения, в 
които нечестивците вярват и ги проповяд- 
ват, и ги представят като християнство. 
Чуйте вие, които сте поучавани и мамени от 
такива нечестивци и безбожници, към ка- 
къв път на гибелта се насочвате от нечестив- 
ците! Защото отначало те не разкриват каза- 
ните брътвежи и светотатства на учението 
си, но го представят като благочестие и пра- 
во учение. Но ако разберат, че някой прите- 
жава малко знание, говорят с иего само дог- 
матически, понеже и догмите са на устата им, 
при което умеят да се приспособят към зна- 
нието на всеки и сами разговарят с тях и 
след като разкрият мислите им, ги впримч- 
ват преднамерено с голямо старанне, да не 
бъдат разпознати хитреците, да бъдат от- 

крити и надвити и да не бъдат разобличени 
такива гнусотии и брътвежи като тия, как- 

вито чух от нечестивците — и които, ако 

искам да ги предам писмено, не ще ми стиг- 
не цялото време. Но достатъчно би било и то- 

ва, за да се опознае тяхното безчестие и бяс, 
да се намразят всички те и да се пазим от тях. 

Нека ви кажем и за техните мръсни апо- 

столи, който тези нечестивци почитат, 0с0- 
бено Петър и Павел, чийто имена хитреците 
винаги изтъкват на първо място, защото оче- 
видно се опитват хитро да се крият зад тези 
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имена, едиакви с имената на видните апосто- 
ли. Нека кажем пещо поименно за апосто- 
лите на нечистия дявол, които нечестивите 
и пренечисти фундагиагити почитат и тачат, 
И така ше ви обясним историята и живота 
им. За пръв, най-мръсен и велик апостол те 
имат Симон Мага — зная, че всички позна- 

вате живота на този маг от Климентовите 
съчинения?, и след него Монтан и Петър, 
чийто прякор е Страхливеца, за когото и 
преди споменахме, и пак ще говорим, като 
разкрием лъжливия му живот; след това Па- 
вел от Самосата, нечестивия учител на па- 
вликяните, по чието име те се казват (като 
че ли уж от самия Павел) павликяни, Тихик 
и Скиткан, и Теревинт, който се казва също 
Бунда, и Курвик, който се казва също Манес 
и е нечестивият учител на мапихейците; 
също и Фунда, п Бунда, и Ерма, ученици- 
те на Манес, Дасой и Сава, Ермес и Симеон 
и всички останали ересиарси, като Арий, 
Савелий, Македопий, Аполинарий, Ориген, 
Несторий, Евтихий, Диоскор, Север, Яков, 
Теодосий, Зинон, Кир, Макарий, Сергий, 
Нават, другия Сергий, ученика на окаяника 
Петър, Николай (защото от него именно про- 
излязоха и безбожните ереси, като куркуди- 
гити, монтанисти, артотирити, тесарескеде- 
катити, ортопевкити, катевхити, катари, т.е. 
антигани, аетии, монтани, месалнани, аели- 
ни, коприти), също и другия Николай п 
други такива, Тези са, които нечестивите 
и безбожни фундагиагити и всенечестивите 
безчестници, именно богомилите, почитат и 
зоват апостоли и светци. А всички истински 
светци — апостолите, учителите, благоче- 
стивите и мъчениците, които ние христия- 
ните уважаме и почитаме, те хулят и не по- 
читат. Безбожниците и всенечестивците на- 
ричат льжеапостоли, лъжепророци и лъже- 
светци всички истински светци, особено ве- 
ликите светила и вселенските учители на пра- 
вославните — именно свети Василий Вели- 
ки, Григорий Богослов, свети Йоан Злато- 
уст и равните на тях светила, и учители, и 
светии. И така ще изложа на вашата любез- 
ност, както обещах, накратко живота и из- 
мамата на тези от всяка ерес и как, и кога, 
и по какъв начин заради богохулните им 
слова H догми се състояха светите седем BCE- 
ленски събора. Ще изложа най-напред от- 
части участта на Петър окаяника, защото не 
можем да разкажем за всички |ереси|, тъй 
като са много и нечисти. 

25 Съчиненията на Климент Римски, живял през [[в.: Послацие на римската християнска община до 

общината в Коринт по повод на някои недоволства на нейни членове от действия на чиновниците и; 2) 

Послание, в същност най-старата хомплия, от средата па H в. 26 Повечето от тези имена са известни, 
но някои от тях — куркудигити, оргопевкити, копритн — не са изяснени. 
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Ето този Симон Магът” беше пръв ma- 
местник на най-подлия дявол, той, като взел 
немалко пари, отишъл при учениците на 
Христос светите апостоли, за да получи с 
тяхна помощ дара на пресветия дух. Но след 
като изобщо не го получил от тях, се върпал 
засрамен, отишъл при дявола и се свързал 
с него... (той) му предал цялата си злина, 
така че през неговата измама и всенечестиво 
въображение излъгал и измамил немалко 
хора и ги привлякъл чрез престъпната за- 
блуда на дявола. По неговите дири тръгнали 
като най-опитни ловци някой от светите от- 
ци, всемъдри и блестящи светила, и го пре- 
следвали от място на място и от страна в 
страна чак до Рим?8. Хитрецът, като се 030- 
вал там н като разговарял с императора, 
чрез измамата на дявола го убедил и като 
избълвал разните си измислици, се нарекъл 
сии божи и се представил, че се възнася на 
небето, носен от тъмни духове. Поради мо- 
литвата на богомъдрите апостоли Петър и 
Павел лошите духове го напуснали и избя- 
галн. И хвърлен долу от безкрайна височи- 
на пред императора, всепечестивецът се раз- 
лял като вода. И така наследникът па мрака 
отпесъл приготвения огън заедно със своя 
служител дявола и с ангелите му. Това е 
учението и животът на първия наместник и 
апостол на безбожниците и нечестивците. 
Ето така демоните тачат тези, конто ги тачат. 
А Мунтан, като приел духа на змията, се 
разбъбрал за всичко, било по своя воля, 
било че получил някакво наказание или не- 
предвидено нещо друго в житейските си ра- 
боти. И отивали при него, и той им разказ- 
вал за всичко, защото в такава гнусота и в 
същата служба участвуват и монтаните. И 
ако искат, говорят. И тогава се разраснала 
общността на всенечестивците поради това, 
че императорската власт им съдействувала. 
И тогава бог поставил православен импера- 
тор, за да ги изправи и обърне. И състоял се 
свещеният вселеиски събор. 

Този първя |събор| на 318 свети богонос- 
ни отци в Никея свика през царуването на 
боговенчания император Константин и пръв 
в ромейската империя срещу Арий, празно- 
умена, който станал презвитер на Алексан- 
дрийската църква и хулел божия син и гос- 
пода наш Исус Христос, истинния бог. Не- 
честивецът твърдял, че той [Христос] бил 
сътворен и не бил единосъщен с отца. Затова 
като враг на истината [те] го отхвърлили 
заедно с единомишлениците му, като ги ана- 

22 Според Деяния 8, 9—1!3, 18—24, искал с пари да си купи от апостолите силата да влага светия 
дух у тези, на които положи ръпе. 28 Т. е, Цариград. 
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темосали: Евсевий от Никодимия, Евномий 
и Македоний — те, макар че се различавали 
в ученията си, са еднакви с безбожния Арий 
и отхвърляли истината. [Отците] укрепили 
православната вяра н обявили сина за еди- 
носъщен с отца и създател на всичко и исти- 
нен бог и повелител, и господ, както гласи 
н символът на вярата, който самите божни 
отци провъзгласили по внушение на свети 
дух. Начело на същия събор стояли римският 
папа Сплвестър и Митрофан, който тогава 
бил жив, Александър архиепископ констан- 
тинополски, Александър Александрийски, 
Евстати Антнохийски и Макарий Груса- 
лимски, 

Вторият събор се състоял в Константино- 
пол през царуването на Теодосий Велики и 
при римския папа Дамас и при константино- 
полския архиепископ Нектарий, алексан- 
дрийския патриарх Тимотей, антрохийския 
Мелетий н ерусалимския Козма, [архиепи- 
скопа! на Кесарнйска Палестина Геласий, 
Григорий Ниски и Григорий Богослов. Пон- 
съствували 150 свети отци. Събрали се срещу 
нечестивеца Македоний”, който бил загра- 
бил разбойнически патриаршеския трон и 
хулел светия дух. Казвал безбожникъг, че 
|синът| не е бог и че той бил чужд на боже- 
ствеността на отца. Приживе злословел по- 
добно на Арий. И от събора бива избран 
вместо Македоний Нектарий, след което ana- 
темосали Македопий като враг на благоче- 
стието п истината заедно с единомишленици- 
те му н ги осъдили. А обявили за истинен 
бог и господ, и животворец светия дух и обя- 
вили, че той е единосъщен с отца и сина, и 
за неговата божественост и сила, както гласи 
и светият символ па вярата, който те изка- 
зали по-ясно с благодатта на светия дух. 
Анатемосали още и богохулните слова на 
Аполинарий Лаодикийски и Савелий Ливий- 
ски и съмишлениците им, които твърдели, че 
е безжизнена и бездушна плътта на нашия 
господ и бог Исус Христос. Не само това, но 
и че в тридневната смърт на светата плът 
заедно с нея била погребана и божестве- 
костта. И нашите свети отци утвърдили, че 
|плътта| е одухотворена и разумна, с душа, 
еднаква с нашите души. 

А свещеният трети събор става 41 години 
след втория. Той се състоял в Ефес, отначало 
през царуването на Теодосий Млади, рим-` 
ския папа Келевстон, александрийския Ки- 
рил, антиохийския Йоан, ерусалимския Юве- 
лиан и ефеския Мемнон; а над Константи- 
нопол управлявал нечестивият Несторий. 

2% Родоначалник на македонианската ерес, осъден през 381 г. на църковния събор в Цариград. 
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Присъствувалн 200 свети отци. Те се събрали 
срещу нечестивия Несторий, човекопочита- 
тел, патрнарх, както казахме, на Констан- 
тинопол, който разделил и раздвоил Христос. 
Защото казвал, че [той! бил обикновен чо- 
век и пе въплътеп бог, и твърдял, че имало 
двама сина на бога вместо един Христос и 
две същности. Освен това наричал света дева 
Мария не Богородица, а Христородица, по- 
неже родила него — господа бога наш Исус 
Христос. Заради това този свети събор смък- 
нал човекопочитателя Несторий, понеже като 
юдействуващ упорствувал в такава клевета, 
и [съборът] обявил, че пресвета дева Мария е 
действително и истински Богородица, и про- 
гласил родения от нея незаченат господ наш 
Исус Христос за син на бога и истинен бог. 
А Несторий бил заточен в Оасис?. И след 
заточаването станало разследване относно 
него, да разкаже за тези брътвежи, които 
говорел. Ммператорът пзпратил да го въве- 
дат. А тия, които щели да го водят при им- 
ператора, като отишли в килията, в която се 
намирал, тя била затворена отвсякъде. И 
като удряли, очаквали, че е заспал дълбоко. 
И след като блъскали продължително, никой 
не се обаждал. Те разбили вратата, влезли 
и го намерили бездиханен клекнал, както 
ставг, когато се ходи но телесна нужда. 3a- 
шото целият му живот преминал, както на 
всенечестивия му учител Арий. След това 
призовали прислужващите при него и узна- 
ли как станало това. Те разказали: „След 
като ние сме излезли от него, затворил от- 
всякъде така, както го намерихте, и отишъл 
по нужда, обърнат към Богородица. Защото 
тя била изписана на стената с господа наш 
Исус Христос на ръце. Kasal, показвайки 
с пръст към нея: „Посочих ти, Мария, че 
наистина си родила обикновен човек, а не 
бог, както твърдят тези, конто ме отстрани- 
ха от трона.“ И като казал това, отишъл по 
нужда, след като ни остави навън.“ Това 
узнали п го занесли на кмператора. Този е 
животът на зломислещия Несторий, на Дио- 
скор и на празноумеца Евтихий и на христо- 
ненавистника Петър окаяника, които накрая 
изхвърлили от светата православна църква 
и анатемосали заедно с техните съмишленици. 

А четвъртият свети вселенски събор става 
30 години след третия. Той бил свикап в 
Халкедон при благочестивия император Мар- 

киан и при римския папа Лъв, константино- 

полския архиепископ Анатолий, Максим Ан- 
тиохийски и Ювелиан Ерусалимски. В Алек- 

сандрия стоял начело Диоскор, самохвалко 
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и бърборко, най-безчестен, заедно с едино- 

мишленика си Петър окаяника. Присъству- 
вади 630 свети отци, които се събрали срещу 
същия Диоскор, Петър окаяника и архиман- 
дрит Евтих и съмишлениците им. Защото те 
почти напълно оспорвали човешката приро- 
да на нашия спасител Исус Христос, като 
твърдели, че плътта му била въображаема, 
и затова казвали, че той се явявал в една 
природа, и отдавали на божествеността му 
страдапието. И заради това съборът под- 
хвърлил на анатема тези, които упорствува- 
ли в измамата, заедно с техните съмишленици 
и изрекъл божествено определение — обя- 
вил, че нашият господ бог е съвършен бог 
и съвършен човек в две природи, неслети и 
неразделни. 

Следователно така, както се каза, от све- 
тия Първи вселенски събор на 318-те свети 
богоносни отци в Никея п до събора в Халке- 
дон [всички] състоялите се вселепски събори 
единодушно са преследвали всяка противна 
и опасна ерес и са я предавали на вечна ана- 
тема. На тях присъствувал в Първия събор 
и светият богоносен наш отец Григорий от 
велика Армения, ръкоположен в светейшата 
митрополия на Кесария. [Той] предложил 
решения и постановления да няма възмож- 
ност, туряйки забрана от имего на светата 
животоначална троица, да не се ръкополага 
на друго място архиерей на велика Армения 
извън самата светейша църква на Кесария. 
И от самия наш богоносен отец и свещено- 
мъченик Григорий бяха ръкоположени дру- 
ги архиереи, каквито бяха ръкоположени 
единадесет. А когато, както се каза, се съб- 
рал свегият вселенски събор в светия дух 
в Халкедон, се отцепиди и отстъпили в соб- 
ствени ереси и тщеславия и оня Еханезий, 
наричан още Мандакуний, и първият архие- 
рей на велика Армения заедно с останалите 
нечестиви йерен на велика Армения. Змията 
дявол, източникът на бедствия, намерил оръ- 
дия за коварството си Диоскор Алексан- 
дриеца, Петър Окаяника - от Антиохия, и 
монотелита Евтих, откъспали се и анатемо- 
сани от светите вселенски събори. И като се 
събрали н едните, и другите в арменския 
град, наречен Ани, в този събор, както те си 
искали, изковали и записали безбожни н 
клеветнически догми. Освен това одобрили 
и ереста на ханджижарите. Защото тази ерес 
на ханджижарите, както онези смятат и 
мислят, се тълкува така: Обясняват „стра- 

пяниета“ с лилдата на чувссвитваносх на 60- 
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и твърдят светотатствено, че една е природа- 
та на нашия господ Исус Христос. Това съ- 
щото впрочем разправят Евтих и Диоскор 
и Петър Окаяника. С тях се схожда също 
ереста на Север. И този Север, колчем ня- 
кой изпадне във вина, толкова пъти го кръ- 
щавал. И от тях заемат безначалните севе- 
риани и яковитите, и същият всенечестив 
Евтих, по-скоро нещастник, и Диоскор, и 
Петър Окаяника, и главата на армените Мап- 
дакун. Той твърди, че преди да се роди от 
присподева Мария спасителят, нашият бог 
и господ Исус Христос, получил плът от не- 
бето. Че по подобие с нас не станал човек от 
девицата, а по въображение, и не взел нито 
душа, нито плът от девицата, нито стоял 
девет месеца в пейната утроба, но излязъл 
като през тръба. От две природи се смесил 
в една природа. И заради това армените не 
празнуват благовещението вечерта като праз- 
пика Благовещение, а през същата нощ праз- 
нуват рождество Христово и прескачат се- 
дем дни и след това празпуват утрото; изоб- 
що не правят възпоминание за обрязването, 
а сами юдействуват като юдеите. През време 

на пасхата принасят в жертва агнето и с 
кръвта му мажат гредите на вратите и го 
пекат на огън и ядат. Правят си просфората 
безквасна и не смесват виното с вода, но [си 
служат с] чисто вино според обичая на юден- 
те, без да разбират божественото евангелие 
и апостола, че „отмина старото“, т.е. CAH- 
ката на закона. Защото като дойдё истината, 
т.е. като дойде нашият господ Исус Христос 
в плът при нас от приснодева Мария, според 
словата на боговестителите пророци той из- 
пълни цялото съдържание на закона. Пе та- 
чат знака на животворния кръст, нито му се 
кланят, нито казват, че има божествена сила, 
и не го почитат, ако предварително не го 
кръщават като човек и ако не заковат гвоз- 
дей в средага му. Преди да го кръстят, го 
тъпчат н не го смятат за нищо. Казват и за 
гвоздея, който коват по средата, че ако не 
го забият в сърцето, не може да бъде заместен 
от четири гвоздея. А армениите смятат завет 
от бащите да беснеят като от Тиридат. Про- 
чее, ако някой от тях бъде обхванат от дяво- 
ла, правят на името на обхванатия от злия 
дух кръст и го кръщават, както се каза по- 
горе, и го приковават, като казват, че „при- 
ковават“ дявола на кръста. И да не излезе 
да враждува срещу него, той го и преобра- 
зява, та дяволът да не може наистина да 
излезе оттам. Правят три кръста и ги съедн- 
няват помежду им. Двата правят еднакво 
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дълги и еднакви на вид, а останалия по-къс 
и по-малък и ги наричат света троица. В 
това нещо се съдържа голяма ерес. Първо, 
защото света троица не бива да се изобразява 
в някаква материя, а те показват, че |тя| 
има всщественост па земята. Второ, защото 
омаловажават света троица, т.е. свети дух. 
Не тачат почитаните образи на нашия roc- 
под, бог и спасител Исус Христос н на майка 
му света Богородица, но ги паричат идоли, 
като привеждат за доказателство противно- 
то, а именно словото на псадма, което казва: 
„Идолите на езичниците са злато и сребро, 
дело на човешките ръце“ и np., макар H в 
книгяте им от свети Силвестър да стои, че 
Констакптин Велпки чрез светите икони па 
Петър и Павел е позпал истииското спасе- 
ние. И Григорий от велика Армения пише 
така: „Бог, знаейки, че хората са икснопо- 
читатели и идолопочитатели, не искал да ги 
тблъсне от навика им, но вместо техните 
икопи им дал своята нкона и на Богородица, 
и на светците и вместо идолите честния и 
животвореп кръст.“ - - - И прибавя: „Ако HA- 
кой не тачи честния кръст и образа па rot- 
пода бога пашия спасител Исус Христос и 
на света Богородица, н на всички светци в 
образ, нека бъде анатема. А апатемата се 
произнася така: Да бъде оставен, “язва, ана- 
темосваният на дявола и да няма място за 
спасение; да стане чужд на господа бога на- 
шия спасител Исус Христос.“ За жертвата 
принасят вол или овен и го нашарват с чер- 
вена боя, а на рогата му закачват всякакви 
плодове и го водят до вратата на църквата 
си и намазват с масло тялото на такова жи- 
вотно, и го принасят в жертва пред вратата 
на църквата и наричат тази жертва господня. 
Прочее същото правят и за душите на 
починалите. А казват, че ако не се извърши 
заколване и кръвоизлияние, именно на гъ- 
лъбн, овце или волове за покойииците, няма 

покой за душите им, нито има сила неопет- 
нената с кръв жертва, ако не се заколят та- 
кчва животни. О неразумни, безразсъдни и 
с безчувствени сърца! На кръвните жертви 
ли се радва бог? В никакъв случай. Не чу- 
вате ли и вие гласовете на гръмогласните 
пророци? Исая говори на израилтяните като 
от името на самия господ: „Защо ми са мно- 
гото ваши жертви? — казва господ. — Пре- 
ситен съм от всеизгарянията и на овни, и на 
лойта на овци; и кръв на волове и кози не 
искам. Защото не идвате, за да ви видя. Кой 
е поискал това от ръцете ви? Не се налага 
да тъпчете моите двори. Ако ми принасяте 
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пшеничено брашно, суета е. Тамянът ми е 
отвратителен. Не търпя новолуния и съботи 
и велики дни. Душата ми мрази пости и ле- 
ност и вашите празпици. Създадени сте ми 
за бреме. Вече не ще изпълиявам вашите за- 
блуди. Когато простнрате ръцете си към мен, 
ще отвърна очите си от вас. Защото ръцете 
ви са потънали в кръв.“ И богоотеньт Ma- 
вид казва: „Не ще приема от дома ти козли, 
нито от стадата ти потоци |коъв!, защото са 
мои всички животни от полето.“ И още: 
„Принеси ка бога благодарствена жертва и 
въздай на всевишния молитвите си,“ И още: 
„Избави ме, о боже на спасението MH. И 
още: „Защото ако искаш жертва, аз бих ти 
дал всеизгаряне. Не би бил доволен. Жерт- 
вата пред бога е дух съкрушен. Сърце съ- 
крушено и смирено бог не ще презре. 7 
Празнуват всенечестивците на 9 януари и 
друго благовещение и възпяват благовеще- 
нпето п казват E благата вест на шестия ме- 

сец. И ако някой поиска да разбере точно, 
товг, което правят, е свръх човешката при- 
рода. Защото по такъв начин се изпълват 
дванадесет месеца от тяхното благовещение 
до тяхното рождество Христово. И това става 
така. Безбожвика Ориген, който описал раз- 
лично много ереск, те отчасти анатемосват, 
а отчасти го издигат до литургните си и нече- 
стивите си тайнства н го признават за велик 
и свещен учител; и когато бъдат запитани 
от православни и свети йерен, те анатемосват 
н самия Ориген, н Диоскор, я Евтих, а epe- 
сите им пазят и тачат. Признават всяка от 
книгите на светия наш богоносен Кирил: 
как опозорява изтънко ересите H анатемосва 
всяка една поотделно. И анатемосват самите 
ереси, а приемат и почитат ученията и ере- 
сиарсите им, като прочее споменатите нече- 
стиви ересиарси излагат тия беззаконни, все- 
нечестивн и всеопетнени ереси. А кие по си- 
лите си, както обещахме на ваша любезност, 
ще разкажем за Петър окаяника. И от мно- 
гото нека кажем нещо малко, а останалото, 
като по-гнуско и недостойно за писмо, ще 
изоставим. 

Този окаяник като еретик се криел от 
православните чрез мнимото си смирение и 
престореността си и като прикривал в себе 
си своята лудост и ерес. Поради неведение 
хората го избрали за архиепископ и вълкът 
под вида на пастир се възкачил недостойно 
на апостолския престол. По-скоро той полу- 
чил разбойнически архиерейството н не се 
отказал от поучения, като излагал писмено 
гнусотин и назидавал устно народа, поква- 

ыы Исая, 11—15. #8 Пе. 49, 9, 16. 8 Пс. 49, 14, 98 Пс. 50, 16. #7 Пе. 50, 18, 19. 
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рявал душите на по-простите и ги приобща- 
вал към собствепата сн гибел, без изобщо да 

оми сметка за божия съд. Съвсем презпрал 
їеренте и божествените канони, евангелските 
т апостолскнте поучения и [поученията] на 
божествените и свети отци и не преставал 
окаяникъг Да развращава Христовото стадо, 
като уреждал лъжесъбрания н лъжекръще- 
ния и монастири, и предавал нечистата си 
зрес и общпост. Но пе останал скрит до края 

печестивецът и неговото безумие бнло изоб- 
личено на събора. Като научили за безче- 
стпето му, император Маркиан н импера- 
трица Пулхерия страшно се разгиевили H 
изпратили да го задържат. Шом научил за 
императорския гняв срещу него н че го за- 
плашва опаспост, окаяникът веднага избя- 
гал заедно с един свой съслужител при ня- 
какъв маг, помощник на дявола и негов ве- 
реч приятед и близък, съобщил му за имле- 
раторския гняв срещу него и за вадвиспа- 
лата пад него опаспост ч го помолил да му 
помогне, На тоза магът отговорил на окая- 
ника: „Не па ‘дай духом, господине, щом съм 
тн приятел. Знаеш, че инкога не си претър- 
иявал някаква пеприятност, откакто ме 
познаваш.“ А окаяникът казал: „Никога и 
затова пак те моля за твоята помощ и за- 
стъинпчество.“ А магът: „Кажи ми само къде 
искаш да избягаш и веднага ще те отведа 
там.“ Окаяникът пък му казал: „В ромей- 
ската държава няма място за мене. Искам 
да отида във вслика Армепия, тъй като зная 
добре и арменски език“ А магът казал: 
„Вървя сп, господине, H прн залез слънце 
бъди у дома ми заедно с твоите хора и вещи 
п каквото друго искаш да вземеш със себе си. 
И аз ще направя това, което смятам за ра- 
зумно, н рано призори ше се озовеш с всички 
в Армения.“ Това н направил, както разка- 
зали по-късно тези, които го придружавали 
и били очевидци: „След залез слънце отидох- 
ме в дома на мага и магът напълни леген с 
вода и в него извърши магическите си и дя- 
волски заклинания н баяння и действия и 
тогава покани окаяннка Петър, даде му 
стъклен съд, пълен с дяволско миро, HO- 
скоро с кал, и също така заклинание, и то 
сатанинско, написано на лист, и му каза: 
„Вземи това, което ти давам. Нужно е. И 
утре веднага ше се озовеш въз велика Арме- 
ния. И когато настъпи денят, заповядай на 
служителите си да излязат и да съобщят на 
цялата арменска страна: Велик божн апо- 
стол и учител пристигна вчера в нашата 
страна. Елате всички да го видите и да му 
се поклоните. И щом се стече народът дати се 
поклони, намажи отвътре и отвън китката 

д a ae 
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на дясната си ръка с мирото, което донесох 
в стъклото и тиго дадох. И нека най-напред 
тези, конто дойдат да тн се поклонят, да 
ти целуват от външната страна китката, 
на която е намазано мирото, н след като я 
целуват, отново поставяй помазаната си 
ръка отгоре пад главите им и си прошепвай 
това заклинание, което ти предадох писмено, 
като да се помолнш върху тях и да ги благо- 
словиш. Щом направиш това така, ще се 
заселва в тях дяволът. След като светият дух 
се погнуси и излезе от тях въздействената 
благодат на светото кръщепие и занапред 
всички ще следват неотклонно твоето учение 
и желание. Освен това ще имаш грижата да 
назначаваш и изпращаш учители и апостоли. 
И научи и тях да правят същото.“ Магът 
каза тези и други подобни |думи| на okas- 
ника, поучи го и нареди той заедно със съ- 
провождачите си да мине на кок покрай съда 
с магиите. И като направи това окаяникът, 
беше грабнат от дяволите заедно със своите 
прислужници и бързо се намерн рано су- 
трикта приобщен във велика Армения. И 
след това станало така и като направил това, 
което научил от мага, скаяникът пратил гла- 
шатап по цялата арменска страна и свикал 
всички, както разказахме, и те се стекли 
при него. И чрез измамата си погубил всич- 
ки армени, не само обикновените хора, но i 
йеренте и предстоятелите, и самия цар. След 
като измамил всички и ги повел по собстве- 
пата си воля към учението на дявола, армен- 
ският цар писмено съобщил на царя на Иве- 
рия, който му бил родственик и най-верен 

„Искам приятел, и му писал такова нещо: 
да научиш, мой господарю и съндейни ми 
брате, че в нашата страна дпес пристигна 
велик учител и апостол и неговото присъствие 
силпо ни просветли и подпомогна. И ако 
твое господство нареди, ще ти го пратя и 
ще бъдеш подпомогнат силно от него. Не 
само ти, но и цялата страна под твоята власт.“ 
Като получил такова писмо и го одобрил 
иверийският цар, силно възрадван му Ha- 
писва да отиде при него. И арменянинът 
наредил и изпратил с големи почести окая- 
ника в Иверия. Ивериецът, щом го приел, 
наредил да си почине, а повикал по-ученнте . 
от епископите си и им съобщил за присъст- 
вието на окаяника Петър следното: „Точно 
и най-ревниво разучете всичко за него.“ А 
те, като разузнали грижливо и точно битие- 
то му, намерили, че той не е светило и све- 
тец, както бил съобщил арменският цар, 
[че е| дявол и измамник, прелъстител и ду- 
шегубец и предтеча на антихриста. Какво 
става по-нататък? Замерват измамника с ка- 
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мъв: по нареждане на иверийския цар, и 
то толкова, че да се образува върху него не- 
малка грамада от хвърлените камъни, за да 
и забелязват отдалече и да познават мястото. 
Като узнал това, арменският цар, който бил 
измамен от него, понскал от учителя си да 
разследва убийството, да потегли срещу HBE- 
рнеца и да воюва с него. Щом узнал, че е 
потеглил срещу него царят на велика Арме- 
ния, иверийският пар му известява следното: 
„Напразно враждуваш срещу нас, брате, и 
искаш да се пролее невинно кръвта на много 
хора поради оня еретик и измамен човек, и 
прелъстетел, ат) стана явно пред очите на 
православните и на светите епископи на иве- 
рийската страна: Защото трябва да ти бъде 
известно, че като разучихме всичко за него, 
го намерихме не такъв, какъвто тн го описа, 
но че е маг, измамник, прелъстител и слуга 
на дявола. И чужд на християнската вяра 
както и апостолът казва: „За което аз ви 
поучих, дори ангел от небето да ви учи дру- 
го, да бъде ангтема. S И все пак ние христия- 
ните вярваме така, че умрелият за нашия 
господ Исус Христос H за истината и право- 
славната догма е светец и неговите останки 
са чудотворни, благоухаят и лекуват боле- 
сти, прогонват дяволи и леят миро и много 
други неща върши благодатта на всесветня 
дух чрез своите служители, имам пред вид 
мъчениците, копто не са пощадявалн соб- 
ственнте сн тела заради вечния живот. И 
както мн се струва, това не само не ти е 
известно, но H добре ти е известно и ако e- 

за да разровим и да наме- 
рим двамата неговите останки. И ако ги на- 
мерим така, както се каза, ще ги лочетем 
съответно, както подобава за светците, и ще 
повярваме, че което е проповядвал и поуча- 
вал, е истина, и ще накажем епископите, 
KOHTO го клеветят като лъжливи клеветници. 
Но ако се открие противното, защо напразко 
враждуваш с нас? Ела заради господа в мир 
и обич. А ако, притискан често от дяволската 
воля, желаеш да ни имаш за врагове и да 
си причиним един на други кръвопролития в 
погубване на душите, да се пролее занапред 
кръвта от двете страни безпричинно, ще по- 
търси (сметка) от ръцете ти кашият господ 
бог, както за Авел от Кайн: а нас ще пази 
всякак като невинни. Бъди здрав.“ Съветът 
на ивериеца се понравил ка арменския цар. 
И двамата царе заедно със своите първенци 
и с безчислено множество отишли и разро- 
вилн натрупаната върху измамника и хитре- 
ца каменна грамада. О, велики чудеса на 
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бога! О, безкрайно негово великодушие п не- 
постижима доброта! Намерили неговото пре- 
кещастно и омърсено тяло неочаквано пре- 
обърнато във вълк. И най-после, като раз- 
чистили камъките върху него, изскочил окая- 
никът като вълк пред очите на всички и йз- 
бягал в планината. Като ввделни станалото 
неочаквано и страшно тайнство, арменците 
се завърпали крайно засрамени в собствепа- 
та си страна, разкаяни за това, че били из- 
мамени. Ако и накрая те да се разкаялн, не 
отстъпил неговият ученик измампикът Сер- 

гнй. От този момент занапред оня язмамник 
бил наречен не само окаянгк, но и Ликопе- 
тър. М този именно е ппостолът на фундагиа- 
гитите и това е сатаг инското заклинание на 
мага, за което казват, че съдържало откро- 
веннето на апостол Изтър, което магът пре- 
дал на Дикопетър. М ако успеят измамии- 
ците да го прочетат пред човек, в него се 
поселва н пребивавг до крайпата му гибел 
дяволът. Защото, както те казват, не може 
вече да се върне и не влиза вече в неговата 
душа разумът на богопознанието, ако н це- 
лият свят да го поучава и учи. Във всичко 
лицемери измамно исради страх от хората, 
а нищо не прави да се обърне към истината. 

Нека кажем н за Сергий, ученика на 
окаяника Ликопетър, нещичко от многото. 
Този прочее отвратителен и безчестен Сер- 
гий, както вече казахме, бил оставен вместо 
оня окаян Петър за учител в Армения, тъй 
като арменците били в нужда, след като вп- 
дели отвратителното тяло на оня измамник, 
превърнат в образа на вълк. И след станала- 
та измама спрямо тях се чудили н обмисля- 
ли какво трябва да направят. А Сергий, още 
по-непристоен от непристойния, като се по- 
шегувал и ги предумвал, им казвал и ги 
възпирал, като им привел дяволското дока- 
зателство и слово: „Ако не е бил този свети 
и велик апостол, не би възкръснал от мърт- 
вите“ и много други подобки. А те му възра- 
зявали: „Но как се яви пред нас във вид 
на вълк?“ Сергий отговорил: „Човек, който 
е светец, след смъртта си се явява пред хо- 
рата, както реши и нска. Освен товатой се 
яви като вълк поради неверието на иверий- 
ците. Все пак след три години ще дойде и 
ще се яви пред вас и ще ви поучава добре 
за всичко, което се отнася до вас, както ми 
разкри това. И за него вие не мислете, но 
както ви е учил, така и правете, и не се ко- 
лебайте, нито се издавайте. Защото бог го 
откри и го изпрати при вас като велик учи- 
тел и ако пренебрегнете нещо от неговото 
учение, и бог ще се разгневи против вас и 
ще ви погуби,“ Прочее тези и подобни са 
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словата на най-непристойния и измамен Сер- 
гий към мамените арменци. Но като измина- 
ли три години и не се появил онзи отврати- 
телен и окаян техен учител Ликопетър, как- 
во се случва? Хващат Сергий и като му на- 
вличат чувал, хвърлят го в тъмна яма и 
там зле предал злият злата си душа на своя 
баща дявола като най-добър от неговите за- 
мисли и творения. А за поста па Арджиберий, 
който спазват армените, научих следното: 
Именно този всенечестивец и отвратителен 
Сергий, както вече казахме, оставен за учи- 
тел във велика Армения, имал малко пале 
п го нарекъл арджибурджи. Когато пред- 
стояло да пътува до някое село или град, 
извършвал магьосническата си ловкост и 
умение и пращал напред същото пале. И то, 
като пристигало в селото или в града, в 
който било изпращано, влизало там, притич- 

вало до портата на всеки техен дом и лаело 
сякаш да предизвести за присъствието на 
учителя им Сергий. Като чуелп така този 
знак, мамепнте по навик излизали да го NO- 
срещнат, да го почетат и поздравят и да се 
помолят на окаяника и бивали поучавани 
от него. И така един ден се случило да се 
запъти палето за село, изпратено от същия 
Сергий по приетия начин; то срещнало по 
пътя заек и се спуснало да го преследва. При 
преследването на заека от палето ги среща 
вълк, който разкъсал палето и го изял. Ня- 
какъв земеделец, като си орал, наблюдавал 
това. Когато Сергий пристигнал в селото и 
не го посрещнал никой от народа на онова 
село, където било пратено палето по обичая, 
който онези били приели, започнал да ги 
укорява и мъмри. А те му възразили: „Ни- 
кой не ни е предизвестил за твоето пристига- 
не.“ И Сергий: „Къде с арджибурджи?“ А те 
му отговорили, че не е идвало там и изобщо 
не са го виждали. След тези думп Сергий 
се натъжил силно. Претърсили навред и 
вдигнали немалък шум за NAJETO. А след като 
го търсили дълго и не го намерили, голямо 
отчаяние, страх и скръб обхванали всички, 
докато дошъл там споменатият онзи земе- 
делец, който орал вечерта, и им разказал 

всичко и как аржибурджи бил изяден от 
вълка. 

Техен еи Павел от Самосата, когото спо- 
менахме, и Тома, ученикът на Манес. Нека 

ви разкажа и за живота на Манес една мал- 
ка част от мпогото му злини, както наме- 
рихме записано за ереста от свети Кирил 
Ерусалимски, тъй като те имат за учител и 
апостол и Манес, великия учител на мани- 
хеите. Не е християнин [този} Мапес, нито 
той, нито учителите преди него, но друг ня- 
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кой с прозвище Скиткан. Бил по род сара- 
пив от Египет п нямал нещо общо нито с 
християнството, нито с юдейството. Той се 

заселил в Александрия и като Аристотел 
съчинил четири книги: една, наречена еван- 
гелке, която съдържала не поученията ка 
Христос, но просто само заглавието; и една 
друга за главното, п едпа трета за тайнства- 

та, и четвърта, която се наричала съкровище. 
От тези безбожии книги, както мисля, имат 
и безбожниците, понеже, както разкрихме в 
книгите за ереста, спазват по Манес своето 
псевдосмирепне, привидния пост, лнцемер- 
ния монашески жинот, свещенослужението 
си и [заповедта] да ис убиват. Но да се вър- 
нем па темата. Скитган имад ученик на име 
Теревинт. Посъветван, Скитиан отишъл в 
Юдея и развратил страната; бог го поразил 
с болест и му разгонил безбожния съвет. А 
ученикът на зликата Теревинт, оставен за 
наследник на богатстгото и кичгите па ерес- 
та, отлшъл в Юдея, го там разпознат и 13- 
гонен, памислил да се пресели в Персия. Но 
за да не го познаят пс прякора му п да не го 
преследват там, той се пренмепувал Бодан. 
Все пак н там бил разпознат и се приютява 
при някаква вдовица. После се върнал у 
дома си, призовал небесинте дяволи и ста- 
нал богохулник, но прогопен от дома св, 
издъхнал. М така бог погубил втория звяр. 
Запазени са възпоменателните книги на ерес- 
та. Наследница на книгите и на парите 
била вдовицата. Като нямала дете или род- 
ственик, тя намислола да си купи с парите 
дете, това и направила — купила [дете], 
чието име било Курвик. Осиповила го и го 
възпитала в науките като [свой] син. He- 
щастницата изковала зла стрела срещу чо- 
вечестгото и Курвик, злият роб, започнал 
публично да мъдрува. Когато умряла вдо- 
вицата, той наследил и парите, и книгите. 
Цосле, за да не бъде срамнс робското му име, 
се преименувал от Курвик на Манес. Осме- 
лил се нечестивецът да се изрече п утешитед- 
А после какво? Заболял синът на перснй. 
ския цар и между лекарите се явил и Манес. 
Той обещал да го лекува чрез молктва. Ле- 
карите се отдръпнали и животът на детето 
угаснал. Окован, магът бил хвърлен в зат- 
вора, понеже поради отстраненнето на лека- 
pore детето умряло. Манес избягва от зат- 
вора. Вместо него загиват пазачите му. Ма- 
пес идва като беглец в Месопотамия. Там 
среща Архелай, пресветия епископ, бива 
обвинен от него и преследван, избягва в 
някакъв беден град. Но добрият пастир Ар- 
хелай, грижещ се за Христовото стадо, се 
вдигнал и устроил хайка срещу вълка. Ма- 

я 
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нес, като видял неочаквано врага си, отново 
офейкал като беглец. Той избягал за после- 
ден път, защсто телохранителите на персий- 
ския цар претърсили навсякъде и заловили 
беглеца, Хващат Манес и го отвеждат при 
царя. И царят заповядал да одерат жив Ма- 
нес и да хвърдят нечистото му тяло за храна 
на зверовеге и птиците, а кожата му Да на- 
пъднят със сено и да я закачат на портите. 
Което и направили много бързо. И с помощта 
на бога чс милостта на безбожните фундагиа- 
гити и на техния отец дявола той станал 
велик апостол и учител и мъченик не на 60- 
га, а на самия дявол. А свети Кирил Еруса- 
лимски написва в изобличителните кинги 
срещу еретиците г това: „Внимавайте, бра- 
тя, да не четете евангелието на Тома, защото 
то не е от апостола на Христос, истинния 
наш бог, но е от друг Тома, еретика, учени- 
ка на Манес.“ 

Аз нещастният, братя, чух всичко казано 
от онези нечестивци и пе само това, но и 
много други неща, конто нарочно отминавам, 
понеже са богохулства. Замислих се и раз- 
брах на каква измама попадат скаяните хо- 
ра без насилие и без принуда, по свое жела- 
ние и доброволно, за да отхвърлят бога, кой- 
то ги е направил и създал и ги е извадил от 
небитието и за да почитат и вярват дявола 
прелъстител н душегубец, когото н елините 
отхвърляха и проклинаха. И още тогава те 
казаха, че е прелъстител, понеже много 
хора биват измамвани от дявола поради не- 
знанието си, но повечето — макар че знаят. 
Наистина Христос, нашият бог, е казал: 
„Никой не може да служи на бога к на ма- 
мона“, и: „Мъчно ще влязат в царството 
божие тия, които имат богатства“, и: 
„Блажени са нищите духом“, което значи: 
които заради бога са просили и които са по- 
неслн спокойно самата бедност, защото е 
тяхно царството небесно; и: „Ако искаш да 
бъдеш съвършен, продай си имота и го дай 
на сиромасите“”. И стани добрият сиромах 
заради бъдещия живот и спасение. И „понеси 
кръста си“, т.е. смъртта заради бога, навре- 
ме „и ме последвай“.43 Като си мислех и си 
припомних и това, и друго слово на самия 
Христос, бога мой: „Целнят свят не струва 
дори колкото една душа“, почувствувах 
болка в сърцето си и като пренебрегиах мон- 
те болки, очите ми се изпълниха с не по- 
малко сълзи заради мамените и погубваните 
души. И като потърсих внимателно, намерих 
една книга, в която блаженият свети Исан 
Дамаскин се е потрудил и описал, и разобля- 

13 Срв. Мат. 16, 24. 4 Срв. Мат. 16, 26. 
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цил всички ереси, за да не бъдат измамвани 
хората от незнание. И прочетох цялата спо- 
мената книга, ако мога кякак да разбера как- 
ва е тази зла ерес и безбожие и как се нарн- 
ча — понеже жителите на Опсикион нари- 
чат тия, конто споделят това най-лопю’ без- 
божие, фундагнагити, а в Кивиреота, на 3a- 
пад, и на други места ги наричат богомили. 
И поради тази двойственост ние сме на MHE- 
ние, че между тези имена няма едно господ- 
ствуващо име на ереста. Ето защо прочетох- 
ме всички основни положения на ересите, 
за да разберем каква е тази зла ерес и как 
се нарича. Но не можахме да открием. За- 
щото всички ереси имат свон ереснарси: 
една — окаяника Петър, каречеп още Лико- 
петър, друга — Павел от Самосата, трета — 
Монтан, четвърта — Манес, и, накратко ка- 
зано, всички имат, както споменахме, свои 
ересиарси. А за тази зла ерес, която надми- 
нава всички и по богохулство, п по безверие 
в бога, не се откри, че води началото си от 
човек, ко, както мисля, от самия дявол, 
BAPX новителя на всички ереси. Hama, братя, 
в [никоя| ерес богохулство или нечистотия, 
особено павликянска и манихейска, която 
да не е докарал и предизвикал в тази зла 
ерес дяволът. И ако някой желае да се уве- 
ри, че еретиците, тези зли нечестивци, MHC- 
слят по павликянски, нека да се срещнес ня- 
кой павликянин, От него той не ще получи 
изобщо никаква вреда поради това, че TAX- 
ната ерес е открита. Но ще узнае, че бръщо- 
левят едни и същи неща, както и тези без- 
божници. И едните, н другите казват, че 
нмат за учител свети Навел, и едните, и 
другите знаят наизуст евангелието н посла- 
нията на свети Павел. И учението на едните 
е твърде подобно на учението на другите 
безбожници. Но тяхната ерес е явна н те 
не могат да навредят на другите освен на 
тия, копто я имат като предадена от бащите 
им, H никой не се сърди и не се възмущава 
срещу тях. А срещу тези потайни вълци, из- 
мамници и прелъстители, губители на много 
души, кой не ще се разгневи? Кой не ще въз- 
негодува? Кой не ще ги намрази? Кой не ще 
се отврати и не ще се брани срещу тия зли 
сресиарси, стига да има в себе си поне малко 
смелост? Не е достатъчно, братя, да се гие- 
вим и срещу такива злини да негодуваме. 
Трябва по-скоро да плачем и да ридаем за 
погубваните души, понеже без ничия при- 
нуда измампиците се преструват, че водят 
живот на монаси и свещеници. Те обикалят 
цялата ромейска държава и всички христия- 
пи под слънцето, за да мамят и лъжат души- 
те и да ги изтръгват из ръцете на бога и да 
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45 Така се наричала Византийската империя. 

ка 21, 48 Мат, 24, 4, 5, 24, 

ги предават в ръцете на своя отец, дявола, 
Обърнете внимание, братя, на това, което 
искам да кажа. Наистина тези въплътени 

дяволи, прикрити вълци, проявяват такова 
усърдие за делото на дявола, че бродят по 
всички краища на Романия? и пращат в 
тях свои служители, както правеха в онсзи 
дни светите на Христа бога наши апостоли. 
И тезп измамници се зоват апостоли не па 
нашия бог Христос, но на своя отец дявола 
антихрист. Те попасят умора, заплахи, мъ- 
чения и унижения, често се излагат и на 
опасности, дорн презират самата смърт, за 
да извършат делото на дявола, да покварят 
стадото Христово н да погубят душите. 
Каква правда ще търсят от архипастнра 
Христос, нашия бог, в онзи страшен деп на 
съда Христовите пастири и усители, архие- 
ректе и всички свещенослужители и монаси, 
които нехаят за повереното им стадо на 
Христос и не пазят будно и грижливо къ- 
щите, градовете и селата от тези отвратител- 
ни и ужасин зверове, та да не бъде упищо- 
жено повереното им от Христос стадо? Този, 
който с оставил деветдесетте и девет овце и 
отишъл в планината, за да търси заблуде- 
ната овца, и като я намерил, сложил я на 

раменете си й призовава приятелските си 
небесип сили с думите „Радвайте се заед- 
но с мене, че си намерих загубената овца.“ 
Този, който е слязъл от небето, дошъл на 
земята, взел плът н приел и страдания, и 
кръст, и смърт заради спасението на хора- 
та, не ще ли търси от подчинепите си пасти- 
ри поверените им овце здрави, особено от 
тези | пастири), конто гледат, че се губят, 
и нехаят? Не ще ли търсп той стадото здра- 
во от ръцете на своите пастири? Да, Kag- 
вам ви, ще търси. И горко на тия, който 
гледат небрежно и нехайно на Христовото 
стадо. Добре щеше да бъде за тях да не са 
се раждали. Поощрих, братя, мнозина от тези, 
които имат познания, да се занимават рев- 
ностно и да разглеждат внимателно уче- 
нията на ересите. И след като те не забе- 
лязват нищо повече от това, което и аз ка- 
зах, отсъдиха с думите, че това е най-повата и 
голяма заблуда, че тя е предтеча на анти- 
христа, за която правдивата уста на Хрис- 
тос, пашия бог, предсказа с думите: „Гле- 
дайте да не бъдете прелъстени“, и: „Мно- 
зина биха прелъстили, ако е възможно, NO- 
ри и избраните“ . Затова и апостол Павел 
писа в Първото посланне до Тимотей, каз- 
вайки: „А духът изрично казва, че по-късно 

Но тук вероятно е област в „Мала Азия, която ръководй- 
телите на фупдагиагитите разпределили помежду си за „апостолска дейност“. % Дука 15, 4 ena. #? Лу- 

ааа —ы—яе———. 
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някои ще отстъпят от вярата и ще се подчи- 
нят ва измамки духове и бесовски учения 
чрез лицемерието на лъжливите, като опусто- 
шат собствената си съвест; те ще запреща- 
ват встъпването в брак, ще заповядват въз- 
държание от храни, който бог е създад, за 
да ги приемат с благодарност тсзи, които 
вярват, и тези, който са опознали истината; 
защото всяко творение на бога е добро и 
нищо не е за отхвърляне, ако се приема с 
благодарност — то се освещава чрез божне- 
то слово и чрез молитва.“ Та не знаете ли 
и вие, братя, че това се отнася за безбожни- 
ците, който са там? Не са ли те, конто от- 
хвърлят брака? Не учат ли те миряните да 
се въздържат от храни? Не проповядват ли 
те лицемерио божествените писания? Не са 
ли те отстъпили и насочили вниманието си 
към измамата и учепието на дяволите? И ако 
искате точно да узнаете, че са льжци и ли- 
цемерно ровят в божествените писания, чуй- 
те ясно: Те учат, като казват следното: Кой- 
то не напуспе жепа сн, пяма да се спаси. 
И вие добре знасте, че те така и проповяд- 
ват, и правят. И това божиите врагове и 
оръженосци на дявола проповядват ке от 
святост и непорочност, напротив, те на- 
рушават волята п заповедта на бога -- 
и ако обърнеш внимание, ще откриеш, че 
те не са против разврата и кръвосмеше- 
ннето. И ще ви разкажа това, което видях 
със собствените си очи. Зная, че и на мно- 
зина от вас то може би не е неизвестно. 
Bue всички знаете добре Йоан Чурила; не 
мога да го нарека отец, както вие сте свик- 
нали да го наричате, или абат, защото той 
не е такъв, а е слуга и пратеник на дявола. 
Всички знаете, че той налусна жена си, като 
я бе направил псевдоабатка, след като н той 
беше станал псевдоабат. И вие виждате, че 
те са такгва. И не само той, но и мнозина 

от учениците му постъпват така. Чуйте ч 

друго за него, което, зная, не ви е неизвестно. 
През царуването на порфпрогенетнте Ba- 
силий и Константин в нашата тема Опсики- 
он беше съдия блаженият господин Роман Ар- 
гиропол?, който стана и император. И enom- 
ням си, че когато той дойде в нашата Акмо- 
нийска епископия, бях дошъл п аз заедно 
с моята майка, която се съдеше с някого 

другиго. Властите бяха построили палатка 

близо до архистратега, чието име беше Стру- 

тополит. А там беше съдилището. И там до- 

ведоха този нечестив Чурила, когото вие всич- 

ки знаете, че е глава на новообразуваната 

нечестива тяхна ерес и че цели три години 

50 Роман ИТ Аргир, византийски император през 1028—1034 г. 
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е прекарал да възвестява дязола к убедил це- 
ли градове както в тракийските области, така 
и в областта на Смирна, аи на много други 
места да се откажат от Христос и да се по- 
кланят на дявола. Склонил е към ерес и по- 
знатото онова селище, в което живее, с мно- 
го къщи, многолюдно и голямо, за което пом- 
пя, се всички негови жители бяха христия- 
ни и православни. Сега вне виждате, че той 
сполучи да убеди почти всички тях да се 
съгласят да се прекланят пред дявола, да 
го почитат и да се откажат от православната 
християнска вяра. Селището е, доколкото мис- 
ля, от хиляда комина и както точно научих 
от вас, повече от десет християни не са оста- 
пали в него, а дори н те, смутени и обезпо- 
коени от подигравките H обидите на нечестпв- 
ците, насмалко не са тръгнали към гибел. 
Всички виждате, узнали сте и добре знаете, 
че това е истина и че проповядват това: „Кой- 
то не нанусие жена си, не може да се спаси. 
Това е направил и сам той, а също и много 
негови последователи. И за да се убедите, 
че вършат това не поради непорочност и чис- 
тота, но в нарушение на божия закон, чуй- 
те: Доведоха нечестивеца вързан в съдили- 
щето, т. е. на делото. А какво беше обви- 
неннето? — Че изнасилил девица в необи- 
таема воденица далеч от селото. Изоблича- 
ваше го девойката, която нечестивецът опо- 
зорнл, като плачеще силно. Не само тя, 
но и нейният баща, който сам плачеше сил- 
но, го проклинаше. Случи се там по същото 
време оварнакумийският епископ, почи- 
тан евнух. Той хвана с ръка наметката на 
нечестивеца и за подигравка му каза: „Много 
хубаво, отче свети, заради това взехме 
тази свещена дреха, за да я изложим на по- 
каз и да я похулим пред толкова много 
миряни!“ А господин Константин, архидя- 
конът и икономът на епископията в Акмо- 
ния, с прозвище Галин, му отвърна с ду- 
мите : „Не е така, както мислиш, господине. 
Защото той не е облякъл тази чудата черна 
дреха и черна наметка и широкия апосто- 
лик ° заради Христос, но заради антихриста 
и заради това, че е глава на еретиците. 
Епископът остана поразен, като чу тия думи 
на архидякона, защото не познавал нечести- 
веца. И той го остави и се отдръпна далеч 
от него, силно го обвини и го укори, а съ- 
що така и мнозина заедно с него [го укориха|, 
за да засвидетелствуват, че е истина това, 
което е станало там, а не лъжа. Уверявам 
ви в това, че не поради чистота те учат мъ- 
жете да напуснат жените си и жените соб- 

51 „Алостолска“ широка дреха или част от монашеско облекло, може би коланът на дрехата. 



бг. 

Euthymii monachi epistula -- Писмо на монаха Евтимий 45 

т ` я ` > Ч аі 4 з i О с 4 

Чен, бн пер вр ошро oi во доло zui il слова 

иетбоуоне. прогобутес га, фоток ак при ебе yot- 

дав zorat xal прі тоб «ог Валийслатов пі тайы 

Зем Абу, Ви ò булаан: А 9018 {+ ибт oča Роза, 

22 kalng donr Едо ке ишо»; жд жейд» iori, Тоа нид 

Hwg Залейте ot ие’ hpi ддедибитуон Фа 58 ду 

тор rögar бо» и» баллад, vëre ДАВАТ #4 вой 

обтв пират. . 

о идвахогане а? бо За, бъг ова дуб уали, та проугстава 0з 

мин ис Зови вғабі об рав дати чов. 

Привуанабаи ot heor segl в бар волю, é 

yvig, Dir хопоа Gotos na орда ёта». 

Hyaena of бовец, благ блок өйте ёоті» овте dy sihes А 
ЧЕЧ дот б дей, — 

истотлосоп oi дни. zal три Геросбуу» роутер бие 
мй лі он ловайаврос: тобто жврттб» Фотев. 

Тила нё лата об Tig давана качоба тов теб 
У елер го деда об тойибиир, ВАЙ zal Елрхрпозта Ög 

рунах лете те рибтера паотебе», е ФЕ ха ёр тр dab- 
га ni тоб бибога vio бедбохогоь зи оопокибта т@у 

ео роарби ni marteie тобо абтоу надуте. Ва? тобто. 
niy дпритегднеа пад фийт, за тбу бебу Фиогоутве, 

буғообугер де. бта тона вю, nù блчоткботау. Kel yàg 
тодоѓтор «(то Čaezgiðry ха) Борина, блох Oron 
rolou збу дорог ха тір памев абгор, оте вий за TAROT- 
ди, а thagar eig iné, пори «вгтовд ті» адд» «веб гв 

Рилоби в ног. Ка} диобови, абс хай та tig «Рига авъфи 
Фра. “раса 0 подартов при бор zel друвти 06у" 

поосагрогиву детбой мй vH ка лох aveu’ кеф Georgi 
горе ot вгувгупиво“ ёо каф бот" zet Фрувтав то 

истер ТИСУ ката три Троя, ОУ лрайфукине?, JTOLOČYTEQ мате» 
ніс май тодлоу тогбрдаг таз карата абгор драроттед заь 

хитов бх об дкиночтонеачи” &Ёуорғое 08 оё хета Фгато- 

ме, ФА анне” бу «бребдйину фатаи, итичк деда Подови ийле 
обтог, кат Мими, хбрт ки} ката дгатойі л ц бг Фет, де фоЕ, 

1 ауди, жаі нее; sdm, їр b баред отбиа попррдресав 
Хриноб той | а оог Зое uwr, жерарраизтар 167 ВАЄ 
лете, ні лів дата" обни tow об ведодовстов. 

Ело ОР бадр zet Ами" dulor тор боз iu Едого #305 

32 Дука 21,8; Срв. Мат. 24, 4, 24. 

ствените си мъже. Разберете, че нечестив- 
ците използуват н Писанието лицемерпо, като 
нито се съобразяват, нито се съгласяват с 
божественото писание. 

Нечестивците учат също така, че в све- 
тото кръщение няма святост или благодат, 
но че то е просто вода н масло ие добре съв- 
сем да не се кръщават тия, които поучава- 
ме — а ако бъдеш кръстен поради страх от 
хората, няма да получиш нито вреда, нито 
полза. 

Нечестивците учат, че не бива да се по- 
чита скъпоценният и животворен кръст, за- 
щото не бил свят. 

Безбожниците злословят за светото при- 
частие, като казват, че било хляб и вино. 

Нечестивците твърдят, че нямало све- 
тец и никой не трябвало да се нарича така, 
но че само бог бил свят. 

Безбожниците отхвърлят и богослуже- 
ннето, като казват: „Какво е това свещено- 
служител? -- Нешо излишно.“ 

Всичко това привържениците на без- 
честието не се осмеляват да говорят нли да 
проповядват явно пред всички. Те дорн се 
преструват, както казахме вече, че вярват 

във всичко, в което и ние вярваме, аза себе 
сн и тайно синовете на тъмнината учат свой- 
те ученици да не вярват казаното от 60- 
жественото писание. При положение, че ние 
разобличаваме това, нека ония, KORTO CHY- 
шат думите на нечистите и не разбират, 
че те са такива, да не се колебаят. Наистика 
аз толкова много се преструвах пред тях и 
ги разучавах, за да мога да разбера тях- 
ната хитрост и безумне, че при свобо- 
дата да говорят, която имаха пред мен, 
те извършваха в мое присъствие и печести- 
вата си молитва. А чуйте по какъв начин те 
се молят. Първенепът на нечестивците заста- 
ва н почва да говори: „Почитаме отца и сина, 
п светия дух.“ А участниците в молитвата 
му отговарят: „Достойно и справедливо.“ 
И почва „Отче наш“ по начина, който вече 
описахме, като извършват поклони така: 
свеждат п вдигат главите си като обхванати 
от бесове. Молят се обърнати не към изток, 
а който накъдето се случи да стои — било 
па север, било на юг, на запад или на изток. 
Това е, братя, най-лошата и голяма заблуда, 
която предрече правдивата уста на Хрис- 
тос, истинния наш бог, като поръчваше: 
„Гледайте да не се прелъстите. Тези са лъ- 

жехристияните. “2? 
Нека ви кажа и друга хитрост на He- 

честивците — те имат обичай лицемерно да 
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sinior za} полови" | атасоф» «вто , Ör бий бтшауете: Оба 

е събират заедно с православните, за да се 
аа, Когато се чете светото Писанне, 
там, където Писаннето говорн за грешници 
или нечестивци, те казват тайно на свонте 
ученици: „Това се отнася и говори за тях“ — 
именно за православните, където пък се 
споменава за справедливите и светците, 
казват: „Това с наше и говори за нас.“ Та- 
ка измамниците измамнически прелъстяват 
хората. 

Понеже по-рапо ви обещах да вн кажа за 
молитвата „Отче паш“, затова чуйте. Нечестив- 
ците запилцават своето учение, като говорят, 
че Христос бил казал: „А ти, когато се мо- 
лиш, влез в своята станчка и като затвориш 
вратата си, помоли се па отца си, който е 
невидим, H твоят отец, който гледа невидим, 

ще ти въздаде явно “98 1 не казал „в църква“, 
по „в стаичката сн“, което било уж „в къщата 

си“. При това нечестивците отричат събира- 
нията в светите църкви и твърдят, че псал- 
моненията били празни приказки ине тряб- 
вало да се пее друго освен само „Отче наш“ 
И повечето от това е бръщолевене. А пие нека 

върди безбожни H, MO- им кажсм: Едно е, 
литва и молебствие, а друго — псалм н 
възхвала, н химн, и песен. 

Не познахте ли, братя, хитростите и 

измамите па нечестивите? Избягвайте ги 
със съзнанието, че те са врагове на бога. 
Аз ви уверявам, че който се среща и дружн 

с тях, става враг и. бога и подлежн ча про- 

клятие и анатема. Че горко на грешника и 

на съседа му! А колко и па приятеля му? 

Явно приятелят му е подобен на него и ще 

отиде заедно с него във вечния огън. Нека 

повторим господния глас за всички тях H 

да затворим и оградим печестивите и да за- 

пушим печистата им уст гласа, който 

казва: „Даде ми се всяка власт па небето и 

на земята. Идете и научете всички народи, 

като ги кръщавате в името на отца и сина и 

светня дух и като ги учите да пазят всичко, 

което ви заповядах.“# Защо, нечестивци, 

отминавате това, като проповядвате лице- 

мерно евангелието и избирате дявола за во- 

дител н владетел па всичко видимо? Не прн- 

надлежи ли небесната и земната власт, 

както е писано в светото евангелие, на Хрис- 

тос, истииння бог? Не определихте ли уче- 

ниците му да кръщават в името на отца и 

сина, и светия дух? И да учат да съблюда- 

ват всичко, което им нареди? Не каза ли, че: 

Ако някой не се роди от воля и дух, не мо- 

же да влезе в небесното царство? Не запо- 

вяда ли да почитат честиня и животворен He- 
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гопуореѓте, бте оби оїдате, wole 

гов кръст, който вие отхвърляте? Не със 
собствените сп ръце ли господ отпечата 
неопетненото сп изображение върху чисто- 
то платно и го изпрати на Абгар,? а този 
свещеп знак отпечата и на свещената керемид- 
ка? Неописа ли Лука, апостолът и евангели- 
стът на нашия бог Христос, със собствените 
си ръце пресветата Богороднца, държаща в 
скута си младенеца Христос, истинния наш 
бог? Същите свещени образи заедно със све- 
тото писмо, изпратено до Абгар, не се ди 
съхраняпат чак до днес у нас в богохранимия 
падат? И ние всички христняни ги гледаме 
и в любов н голяма вяра тачим и обичаме. 
Нее ли наредил бог хората да се кръщават 
и да се кланят на тези светини н да ги почи- 
тат, К и да вършат всичко, което са ни 
предали чрез каноните първом очевидците, 
анаи H onyte на словото? Защо про- 
чее казвате, че не трябва да правим това? 
Защо, врагове на Gora, не слушате запове- 
дите на самия бог и пе ги зачитате н мамей- 
ки, учите хората да не им вярват и се осме- 
лявате да про: Jana ACHTE с устата си словата 
на светото Писат нис, което отхвърляте, и ги 
поощрявате да пе го спазват? Занемейте, 
нечестивци, занемейте и пе затваряйте пред 
хората царството пебеспо. Като пе нскате 
да влизате, вие пречите да влязат тия, които 
желаят. Това като направихме, братя, като 
си дадохме повече труд, паписахме, ако н 
просто, поради любовта си към вас за ваше- 
то спасение, за да каучите какво е безчестне- 
то на безбожните и нечистите ватини и че те 
измамно, а не от вяра се занимават с Писа- 
нето и че това е пай-долната и голяма за- 
блуда па антихриста. И нанстина стигнахме 
до края на вековете и не сме далеч. Защото 
господ казва в евангелието: „Както в дните 
преди потопа хората ядяха и пиеха, женеха 
сс п! се омъжваха до деня, в който Ной влезе 

в ковчега, и не усетиха | нищо, докато дойде 

потопът п завлече всички, така ще бъде и 
пришествието на сина человечески.“ И пак: 
„Както светкавицата блясва на нзток н се 

вижда до запад, така ще бъде пришествието 
на сина человечески.“? И за да сбмислите и 
да се отвърнете от тези зли H печестиви [хо- 
ра], за да не бъдете мамени и да бъдете гото- 
ви да приемете всеки ден и час свършека н 
пришествието на сина человечески според 
гласа на господа, който казва: „Бдете, за- 
щото не знаете в кой час нашият господ ще 
дойде. 33 И аз ви призовавам да четете He- 
прекъснато това пред народа и най-вече 

от главните аргумепти на иконопочитателите били никакви реликви, пазени вимператорския 

дворец. Между тях се намирало изображение върху платно на Христос, което уж сам бог пратил па цар 
Абгар. То ова име носили много царе на Едеса до 216 г. 25 Мат. 24, 38—39. 5? Мат, 24, 27. 58 Мат. 24, 42 
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ёалаттоауте пле ав №, чуоневиёра педб «че исий СА 

от" rogo oče удар обе про ёходіу Рено а?го 

беурзенка, ог е TOV ноба аи, тоз лоовейттрову, бур авто! 

слону, 64 нї pror пад sis при айгфу ддеожо ее. 

оси, Сато ие? arë тр летер ёивітею“ ха борови сабт 

итоге, & tpo zane га! ёриву tis абтов хаофвау 

изъбиа ду сртот. Ка? сбосарав Dhore уобнит неватофи ха? 

зи и авто» изтаходтат хаф тоб нов а, rečarog бити 

zal Дибрис дабиввос — orn „еудицу дё айтф хбр ка? огудхожтоу 

оба уд ди, сбова хоградидбу ди тоб леобторгор аёту 

„хорове дийинок, Боз ва то» Соолони тфроу Хотой тоб 

“вой Тише колбас НОЕ обі еқ ó Петров, očy йлаї, 

Сла zui лох, гинобе рур нды дла вру zde- 

эр тов дотррог днотог. Ки oč uirov eis tùy надути» 

ИЕ» тата, ОА кви хе» Errors дрйоусв атаву ör 

В 
«влог 0 дно" влебеанек бо unt Ó позробв дугрривуду 

ЦА Rathor zà неё euo Радан not барби адхі xal 

буку: роу 10 тов гбеууемог буто» т0 Муу" бота ЕУ 

бу бругеутаї МЕ Рилоове». тоУ_ дудоблог, 

доубоиае схуд 

нок тоб ёр то? otgaroig г 

UČO, gias, ва одд Әле «то о Heiss, Faot. С дғороћоу- 

Bartog ойто ўн», яму аву кой бій ті тор ёролчоу QOY- 

ка! oroS 

«то? Гиловойеу тос патобв 

Жо! бу. іле ног нета 

ссиетот тони gù пате абтбр то еф: 

али б хатдратоз, nò ибо» Jr "нобивуос, ада zey бигубивуог. 

Ким Роне Фери тоу Boy Зовла ти» ха 16; toč хозгроб 

блы oè одї, Фуйоне не. Тема 9 бев оу „будотковбиу 

Ени" т), » ог За ТОУ сау Фос здерараси, Та риба, тб; 
писа 3 

дн: torir. КЕ uruúrreode zet рете Оса ui 

яјодафе Ө irepl atrods слои Грот вт Е 

пред тези, конто 
с нечестивците, и пред православните, 
имат между съседите си печестивци. И o6- 
мислете п се насочвайте един друг към до- 
брото, за да не бъдете заблуждавани. Защо- 
то измамените веднъж падат сграшно и за 
тях няма събуждане. И точно зная това, че 
у тях не ще се намери мисъл за разкаяние, 
по те повече се стремят към това, да се уве- 
личи паследството на техння отец дявола. 
Защото дори ако пякой от тях поиска да се 
разкае, не е в състояние, понеже е здраво 
окован н овързан от дявола. И ще ви pas- 
кажа за него, както съм осведомен добре, 

имат родство и приятелство 

който 

че никой от измамените не може да се осво- 
боди. И ви се заклевам, братя, че престъп- 
вам закона в името на живия бог и на самата 
му най-достойна за прослава майка и Бого- 
родица и че не е лъжа това, което ще ви 
разкажа. В мое отсъствие нечистите изма- 
мили моя ученик, те не успели да му причи- 
ПЯТ всички здинг, KOHTO били замислили, 

пато прочелг пад пего заклинанието, нито 

забележи мо почел той дя г5ола, както правят 

те, но само, прелъстен в тяхното учение, се 
молил зае дно с с тях „Отче наш“ н му пра 
лн тайнствата, за конто говорихме, и се все- 
лил в сърцето му нечист дух, Hi цели четири 
години се разкайва, рида п се удря, търсей- 
KH a тО дни K пощи бога. : долитетву- 

вах н се удрях заедно с него H аз, по той не 

можа да намери облекчелпе от релъстява- 

щия го зъл дявол, докато омал ен дойде 
поед животворния гроб на Христос, нашия 
бог, п там, както Петър, неведнъж, но често 
плака горчиво и едва можа да се освободи 
ст здия демон. И не само с ученика ми стана 
това, но чрез него и с мене се боричкаше 
дяволът. Злият ми показваше разтворена 
книга и настойчиво ми заповядваше да я 
чета и като прочетох, памерпх словото на 
евапгелието, което казва: „Който се отрече 
от мен пред хората, и аз ще се отрека от 
него пред отца си [който ej на пебесата.“ 
И отново ми каза строго: „Пе каза ли Cb- 
щото бог?“ Когато аз се съгласих, че е така 
пак рече: „Защо се осмеляваш да помприш 
с бога отреклня се, Който стон срещу тебе?“ 
И така се отдалечи проклетникът не само 
разгневен, но и заканващ се. Но ние имаме 
бог, който ни помага, и не ще се болм от Ba- 
плахите на злия. Това ви разказах, за да BH 
покажа безчестието на безбожните фунда- 
гнагити, за да познаете коя е заблудата. 
Отвращавайте се и бягарте от тях. Не се 
заблуждавайте по отношение на тях, като 



Еифуш! morachi epistula — Писмо на монаха Евтимий 49 

ит 4 ri» обест влог, oi бё Мило ol огуоглоГтес 

ие? атай гіа» паста пдлоороо@ tuče, ос 20у» паба 

тоб храт?дбтос лар {бу доедо в #оотроана пелАгоорбоц- 

наш, бы биос апр» slg lE ао», of туз ойе) (лаутев 

ак. TRÈ «айгой (рооуобва" в де Елохрайнезов гот от zal 

нс елау ии} ввуфс, кву буто ёст» эй» усу, уан иб 

ату бони тоб дадбдог, кобруртра zal дибйлоћо тфи роб», 

ха лба боо йу ог» tis тру об)” пгудихо тво arti 

lr амфо адад georočew” обдена yhp кері пета @я{- 

отог хи) дана хөгроріоа розд agog ву кдғоџ. Табга 

ді лёта ої хат айу @0:80» дкобссттво вузопоате то иФутдов 
зі йб ға) cig да ако zal блаа одго ха? гейебис 

шюрдате zul Здгдісод де адтобс, üri тб Pem фий аїр боба 
tig тор корав ту albres, ёну». 
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си мислите, че един е неверникът дома, а 
останалите, които съжителствуват с него, 
са вярващи. Уверявам ви, че и аз, като за- 
питах заловения от нас нечестивец, се убе- 
дих, че където се намира един от тях, всички 
от дома му мислят като него. Който се пре- 
струва, че пости и че е набожен и се моли, 
било мъж или жена, е истински слуга на 

дявола, наставник и учител на останалите. 
И всички, които биха свидетелствували с 
него, мислят същото като него. Защото ни- 
що общо няма [верният] с неверния и HH- 
каква връзка светлината с тъмнината. Като 
чуете всичко това срещу нечестивците, по- 
знайте големината на тяхната измама, без- 
честие и гибел. И напълно ги намразете н 
се отвратете от тях за слава на нашия бог во 
веки веков. Амин. 



П. ЕВТИМИЙ ЗИГАВИН 

Данните за живота на видния византийски богослов Евтимий Зигавин са твърде ос- 

къдни. Знае се само, че той живял в края на ХІ и в началото на ХИ в. и че бил монах в 

Цариград. 
Писателската му дейност процъфтява през времето на император Алексий І Комнин 

(1081-1118), който ленял високо способностите му. Особено ласкаво се отзовава за HETO- 

вата начетепост дъщерята на императора — Ана Комнина — в историческото си съчинение 

„Алексиада“: „Той беше достигнал върха на граматическата наука, беше добре запознат с 
риториката и разбираше църковното ученые като никой друг.“ По внушение на Алексий, 

който преследвал всякакви отстъпления от официалните църковни догми, проявявал жив 

ннтерес към богословските дискусии и сам бил богословски писател, Зигавин написал глав- 

ния си обширен труд против ересите във Византийската империя. Дори самото заглавие 

на труда му „НатолМа ĝoyuavxý“ („Догматическо всеоръжие“) било предложено от HMHE- 

ратора, както авторът признава в увода. 

„Догматическо всеоръжие“ се състои от 28 глави, пееднакви по обем, от които всяка 

е насочена срещу отделна ерес. Целта на Зигавин е да защити православието срещу многото 

ереси, който се разпространявали из пределите па империята. Отначало авторът излага 

християнското учение за Троицата, въплъщението и сътворението на света. След това той 

оборва ересите, които съществували преди него — по-накраткс по-старите, по-обширно по- 

новите. В последните глави (23—28) той полемпзира със съвременните му ереси — на ар- 

меняни, павликяни, масалиани, богомили и най-накрая сарацини. 

Докато в началото трудът има повече компилативен характер, с обилни цитати, които 

„опитни и учени мъже“ събирали за Зигавин от книгите на предишни църковни отци, послед- 

ната част е по-оригиналиа. Специално гл. 27 съдържа подробно изложение на богомилските 

възгледи, който авторът придружава със свои опровержения. Тук фактическият материал 

е от първокласно значение, тъй като представя автентичните изказвания на тогавашния 

водител на богомилската ерес врача Василий, KOMTO той, подмамен, разкрил пред най-вър- 

лия си враг — император Алексий. Сведенията за богомилското учение, които Зигавин 

дава по нареждане на императора и които се схождат с описанието на Ана Комнина, се 
отнасят до осповните положения на богомилската космогония, христология и есхатодогия. 

Те са извъпредно ценен извор за богомилството във Византия и по-специално в българските 

земи през ХИ в. | 
Евтимий Зигавин е написал още две по-кратки съчинения срещу еретиците, включи- 

телно и срещу богомилите: „Опровержение и унищожение на богохулната и многообразна 

ерес на безбожниците масалнани, рундети и богомили, Наричани още евхити, ентусиасти 

и маркнонисте“ и „Изобличение на ереста па безбожните и нечестиви еретици, наричани 

фундети“. В първото авторът споменава имената на главния водител на богомилите Тихик 
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и на неговите ученици Додоа, Сава, Аделфий, Ерма и Симеон. На Тихик той приписва ав- 

торството на коментари върху Писанието. 

От перото на Зигавин са излезли също екзегетски съчинения върху много книги от 

Библията. Поради общите изводи някои от тия трудове на Зигавин показват известни сход- 

ства с новозаветните коментарии на охридския архиепископ Теофилакт. 

РЪКОПИСИ: Cod. Vindob. Theol. Graec. 307 (XIV 5.); Сой. Vindob. Theol. Graec. 193 {XIV 5.); Cod. 

Graec. universitatis Rheno-Traiectinae (XIII s.) (по него главно е текстът в изданието на Ficker); Cod. Vin- 

dob. Theol. Graec, 306 {ХІУ $.); Cod. Vatic. Graec. 840 (XV s); T. Cod. Graec. 200 (b. ИТ. 11) universitatis 

Taurinensis (XIV 5.); Cod. Mosquensis bibl. synod. 387 (XII s.) (по него са текстовете от Patrologia Graeca), 

| ИЗДАНИЯ: Migne, Раг, 130, 3 (1865), р. 20— 1360; (11) 131 (1864), р. 40—57; G. Ficker, Die 

Fundagiagiten, Leipzig, 1908, р. 89—111. Преводът е направен по последното издание. Съществувал е npe- 

вод на Зигавин на български език от XV в. 

КНИЖНИНА: С. Ullmann, Nicolaus уоп Methone, Euthymios Zigabenos und Nicolaus Choniates, 

Theologische Studien und Kritiken, 6 (1833), p. 663—674. — N. Kaloger as, *.448 105 6 Кбитргос, одб шох 
6 Zıyafyròs xai оѓ аіовихоі Воуои?о, "Абзтоо», 9 (1880), р. 255—284, 10 (1881), р. 331—362. — N. Ка: 
] обсгаз, Eis тас #лиотоф roð. Mablov Блоштийто” тоб Езбъшоз Жрартро?, ТИ, Athen, 1887. — 

Krumbacher, G. B. L., München, 18972, р. 82—85. — J ugi e, M. La vie et les oeuvres d'Euthyme 

Zigabène, Echos d'Orient, 15 (1912), p. 215—222. — Mora vcsi k, Byzantinoturcica 1°, р. 265. — Д. A н - 

гелов, Богомилството в България, София, 196P.— Д. Ангелов, Б. Примов и Г. Батаклиев, 

Богомилството в България, Византия и Западна Европа в извори, София, 1967, с. 73—90. | 

ЕОТНУМП 7ІСАВЕМІ 
РЕ HAERESI ВОСбОМН.ОВИМ 

ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ЕРЕСТА 

НА БОГОМИЛИТЕ 

МАККАТІО 

"Екдвиз ли? тйс 0100605 тшу Поуошо”, сиууфв 
gou лио@ той povazoð Есдушои той Жротцог. 

Пр, неро tig Воойбоодъе za ġibu пола тїр ёлелора- 
Foros vr то» Порошт е дьдавчев 1, зо’ Мавасиекду 

хебеогривр сова“ вий е» yho зага дуето? деойбдева èg- 
обусар (се те лой zul авту“ хопелобош ив» Фараб 
tig ло, дисрердиема дв tis пуск, Тоё дЕ тр вйае- 

йб», бо иір èzeivo тр бе оог груз Зегуитегови egetv 

Фа? тб» аблоб хобот, Ó ФЕ пада Егвров хета тобв ig Есте 

por Quudour segnis: rolto 96 19 tew Порше" inè ту 

хер Фив: fueg исиоте пето ви za лорда? болот 

Дир дот добтор дъиодаонеу“ оба ФМра іу бъшреддивтоз 

то блу тор лой kuv оголору, игойив 98 дбуиабт» 

дорготиеур ай би" кей дисровов павотоо лаг хипопрел<ота- 

por «нфр zat ÖV zel феазбнЕто, Oleo i буи хо 

uóror нодгонда ёота жой родя zà био zel бро. 

2 01° ёле уо), машон tots дави ин пи бато», oč рдо 

megi тор бнуойнох» дедбахоуте Ватауйби, Фй xè segl тфу 

а In PGr 130, 1289 TITAOS КР’. Козй Воуоші до». 

Вброу ші» удо ў тот Возйуфоо» уд фаоа naks? tòr еду, 
Mihov 98 то ѓАуооу. БР] ú йу Воуди ос xal aŭtoùs б 
то дғоб тбу Ево” &ётолюизтос. 

ОТ ЕВТИМИЙ ЗИГАВИН 

Изложение за ереста на богомилите, 
съставено от монаха Евтимий Зигавина 

Някакъв печист извор и порочна основа 
на разпространяващото се сега безчестие на 
богомилите е масалианската ерес. От нея 
като зловонни потоци са потекли и много 
други [ереси], а и богомилството. Те се схож- 
дат по много неща, а се различават по още 
повече. Едни от благочестивите са предал 
писмено онова учение, както са го видели 
по свое време, други пък другояче -- както 
се е развило по-късно. Ние разглеждаме най- 

напред учението на богомилите, тъй като то 

през наши дни е разпространено най-широко 

на много места. Немалко се схожда то с 

описаното от нашите предшественици, но по 

безброй догми се различава от него ис раз- 

личните си отклонения се явява по-ново и 

в действителност, и на глед. Неговото изло- 

жение е само оскверняване на езика, на 

слуха и на разума. Но понеже трябва учи- 

телите да подражават на лекаря, който T0- 

учава не само за полезните билки, но и за 

а В раг., 130, 1289 заглавието е: Глава XXVII. 

Срещу богомилите. „Вдуо»““ български език нарича 

„бога“, а „ийо»“ — „смили се“. Така че „богомил 

у тях е този, който измолва милостта на бога. 
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Оди" re әсі коаайнит, Yre таз nèr уобпти. tës 88 
мохе дебнат, ota (исрор бу Eli каво reol табу дих» 
даи piy доби дамы nèr zel мар Флахонкозогакк, 

adong ОР паба та дхеролі а tig Зорі пісе блр 

дама, Hie буи za vër i% норе tiy «боаз ло 

хебгитон аи" иа Фб тойго дебучоватоу обоцу oč rolg «лута 
доби, Че кар то; дЕлолевотрие каво бенаиотврфи TE пой 

Аро Член, аууб aÀ adre Фагикоцоз ih gerow 0 
Унайтотор ка pinoro ir Зетдеѓов Пу иетахайвойивтоз 

yàg тор хобнуеоу таг фдадкаму от" == Javilo: Ти облог 6 

датой, drio төг АОИ ной дегі то погроцу |аауобнка 
1} увивни лог zgelrrovog, ох Укоасойь нон 
гово, фибгомих плът ri иа? дгофе Е0дестот пагор" — 
ха! то лой! irrino Тлодецивгот аве» ка те aag багт хате 

iðpns Quieus мей рог perature idio: хий прогой: bnehias ха! рагн ар 
Фи и? леводи они убито: хай Br EPDE флонатанегох лог найти, 

фон Plymio зак РРалетуииети лойов ан Плабднаг жар тоа" зів 
Фобантуогине VÖ ость POUP гиф хстаптИтив раните хахах наи Зета та 
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вредвите и отровните, за да употребяват 
[хората] едните, а да отбягват другите, след 
като ги познават, не би било неуместно да 
се занимаем и с тази ерес. Тя се схожда и 
с много други, но е взела превес над всички 
с невероятно големите си богохулства. Тази 
ерес, и до днес прикриваща се под формата 
на благочестие и затова трудно уличима не 
само от обикновено зрящите, но H от по-зор- 
ките и наблюдавашите по-провицателно от 
мнозина, беше разобличена ловко и по съв- 
сем убедителен начин от най-божествения и 
най-великия между императорите Алексий. 
Той покапи водача на наставниците й — това 
беше врачът Василий, пагубен мъж и крайно 
способен да показва злото под образа на до- 
брото — хранилище на безчестието, бездна 
от подлост, безкрайно и неизбродимо море 
от безсрамие. Най-напред той го посрещнал 
почтателно и го удостоил да седне до него 
и като го заговорил с приятни слова в благо- 
склонна н приятелска беседа, се престорил 
негов ученик H лесно подмамнл тозк, който 
бил подмамнл мнозина към гибел, и просле- 
дил цялото злонравие, скрито дълбоко в 
душата на този нечестив и достоен за презре- 
ние старец чрез умелото си държане, без да 
остави нищо нензследвако или неразкрито. 
Очевидно тогава измъкнал, като от някаква 
яма, различни и разнообразни скотове, не- 
чистите и отрорни догми на тъмната му ду- 
ша чрез изкусните си преструвки н след ка- 
то надхитрил пекусно пребъбривня старец — 
старото зло, сбиталището на безчестието, 
той ми заповяда да предам писмено това и 
да оборя смешните тайни на споменатата 
ерес, за да знаят всички, че това са големи 
пустословия, уловки на дявола, клопки за 
слаби души, прекрасно средство за погубване. 

Този благочестив замесъл беше изпълнен 
добре от най-благочестивия и уважаем наш 
император, който показа нова проява на соб- 
ствената си мъдрост и бързо разкри изобре- 
тателния в хитростите, самохвалствуващня 
пред всички, безразсъдния и с детински ум 
старец н спечели над неговата заблуда по- 
беда, по-възвишена и по-удивителна от мно- 
гото другп блестящи победн. Толкова пове- 
че, че по-напред надвиваше племена, а сега 
стцепника змей, големня асн- 
рийски Ум, общия враг на всички. И 
тъй аз, като се учудвам и на другите негови 
предимства във всяко отношение, колко е 
остър в ума си, сигурен в паметта си, сладко- 
думен в беседите, още по-приятен в държа- 
нето си, бърз в предвиждането на бъдещето, 
предвидлив в отбраната, страшен за враго- 
вете, любезен към приятелите и поданиците 
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3 Лука 16, 6. Исая 14, 14. 
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си, готов да извърши велики дела, способен 
да затвърди успехите си, склонен да прави 
благодеяния, бавен в наказанията, приятел 
на истината, враг на лъжата, съумял да се 
покаже убежище на всяка добродетел, по- 
вече се учудвам на това, че безбройните мъ- 
дреци и всички архиереи и целият списък 
на тия, които са се насочили към словото, 
не са могли да постигнат това за толкова 
мпого години. Той самичък за малко дни 
оправи | всичко това] и показа, че усърдната 
готовност, подпомогната от благоволението 
свише, може |да извърши| велики дела. 

И за да протича словото ни последова- 
телно, трябва отначало да се обясни какво 
наричат те старословег и богословие, а нне— 
глупости и никакво богословие, което те с 
първите поучения предават на тези, който 
започват да навлизат във вярата им, като 
запазват нечестивите си догми за най-накрая 
н ги държат като таїнства за по-напредна- 
лите в безчестнето. А понеже много от тези 
догми са объркани, погрешни и противоре- 
чиви едни на други, те трябва да се тълку- 
ват от глупостта на зодачите на ереста. Те 
така явно си противоречат и според пого- 
ворката „сами се оплитат в собствените си 
мрежи“. Наистина злото толкова воюва с 
истината и със себе си и се пронизва от соб- 
ствените си стрели. 

Разправят, че добрият бог и отец, след 
като създал безбройни хиляди и несметни 
множества ангели, имал втори след себе си 
и главен уредник Самаила, който облякъл 
същия като на бога образ и дреха и седнал 
на трон отдясно до него, бил удостоен на 
второ място след него по почит, от която 
опияпен и възгордян безумно, замислил да 
се отцепи от бога. И когато веднъж намерил 
удобен случай, той се опитал да разбунтува 
всички служещи сили, като ги подканвал, 
ако искат, да отхвърлят бремето на служба- 
та си, да го последват и да въстанат против 
отца. За потвърждение на тази глупост те 
се позовават на притчата в евангелието на 
Лука за несправедливостта на управителя, 
който намалил задълженията на длъжниця- 
те [на господаря си].3 Този [управител] бил 
Самаил и за него била написана притчата. 
След това споменатите ангели, подмамени от 
обещанието за облекчение от трудната им 
служба и от другите прекомерни обещания 
(защото им казва: „Ще положа престола си 
над облаците и ще бъда подобен на всевиш- 
ния“), минали на негова страна и взели уча- 

а В РОг. вм. Самаил: Сатанаил. 
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стие в съзаклятието. Но щом бог го открил, 
изхвърлил всички вкупом отгоре.а 

Самаил изпаднал в затруднено положе- 
ниеб и не могъл да седи над водата (защото, 
казва, земята била невидима и неустроена). 
Понеже той още запазвал божия образ и 
одежда и притежавад творческия дар, сви- 
калв силите и им вдъхнал кураж и казал, 
че понеже бог е създал небето и земята: „В 
началото, казва, създаде бог небето н земя- 
та“, аз като втори бог ще създам второ небе 
и по същия ред останалите неща. И казал: 
„Да бъде твърднна!“ И станало. „Да бъде 
това и това!“ И станало всичко. Устроил 
второто небе, разлъчил водата от лицето на 
земята и я събрал в местата, конто избрал, 
както е писано в книгата за сътворението 
на света. Украсил земята разхубавил я и 
си я определил за свое жилище и за жилище 
на отцепническите сили. След това създал 
тялото на Адам от пръст, смесена с вода, и 
го поставил изправен. От него се стекла ня- 
каква влага по десния му крак и като изтек- 
ла по големия му пръст, |струята| се извила 

а В РОг. 130, 1296, В 4--Д 3 продължава: 
О най-безсрамна и очевидна лъжа! Защого, ако по 
природа Сатанаил беше син на бога, трябваше да 
бъде и по природа бог, и изобщо неизменен и нспро- 
менлив. Защото ка небесната природа с свойствена 
неизменността и тя остава винаги една и съща. Но 
понеже беше променен, отпаднал и хвърлсн отгоре, 
той кее по природа син на бога, но от някаква друга 
природа — ангелска и създадена, поради това про- 
менлива. И ако словото на отца с единородно (как- 
то пи учи евангелист Иоап: „Видяхме — казва той =. 
славата му, слава като на единородпия от отца“, 
и също: „Единороднияг син, който е в лоното на 
отца, той го изяви“), говорят глупости и са бсзум- 
ни тези, които казват, че Сатацанл е негов брат. 
Защото, ако той имаше брат, пе щеше словото да 
се нарича единородно. Ако пък в началото с било 
словото и словото е било в бога и бог е бил сло- 
вого според евангелист Йоан, това значи, че винаги 
е било с отца ив отца, ках тогава щеше да има друг 
брат преди него предвечния H едновечен с отда и 
без косто никога не е съществувал отец, за да пе 
се окаже безсловесеп, безразсъдеп и немощен. Ето 
това са по природа синът и словото му. И тъп, no- 
неже Сатанаил по е бил по природа син на бога, 
както посочихме, явно той не с приел образа и одеж- 
дата на бога, зада не кажем, че одеждата и мантията 
подобават за тялото и за външността, и ве е седял 
отдясно на трона на величието н за него пе се отнася 
притчата за несправедливия управител в свапгс- 
листо па Лука. 

6 В Раг. 130, 1996 | 4 вм. Самаил изпаднал 
в затруднено положение: Разказват, че Сатацанл 

бил хвърлен от небето. 
в В Раг. 130, 1296, D9 продължава: падказите 

заодно с него. 
г В Раг. 130, 1297, А 7--8 продължава: и съ- 

творил всичко, което се ражда от зсмята -- и жи- 
вотниге, и каквото друго има. 
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Адроовз ФР то iv Фатир metua 6 Ханс? niran тў тавд н 
абикт чети, то 02 ÈE uttan люби да оуаиибта та хатарогви ёлу тор деди 

broit; дбйа ка Вай той меуйдон факто де би elstir Сконе фата seti- 
J Ò пара толе ятоа эні Злотнуйвша той даитедон 

yiyor» бугз zal someses. й тобто pg нар уобчног artie реаби, „той 

«жи е. 

ingropat той Ханк А =; тур абтйв иатцотентон, бло бер Ó zat 

rò: обтов драпогаубв май роба, ÖTE нол поет, белого, Ва паю agè: тди 

дуадфи nationa хаё падехайдвав лена буре паз’ адзе) пони, васира ито 

кого cires ток йрдоюло», el Хеолов де, ха} лд 100 pérovs лог ла 

Тор ği еди Фогода тов èy обоин тблотр TÖV длодонуфетко" Зуи. 

ДА ё; адд Еларебо хой Виторган те паой тод Хан ehh яд та 

ревии Yeis sA уа иди ларастіка тби дъдролог з утуй» Хвани дан 

лобга|сау то една хай дойда абд хитарсибобниои» убит. Jita тр: 

Евка теми бд aon дара каф тат; їои Зотов ога Ааиловтий 

убогтен тё» Хане хай ивташейвдрец: кк? китдрище пода гадове 

тов юг лібипелог хей Повотии тов 2 ухетов тоб буке ха! елетрии 

тр» Eray ка! перу еди «мр хай лога Їрксор, и tò олѓона тобтар 

apaia; Зо хатан тоб ддидваоо оле оиятос ха} s обр те Reay ео 

мй мў отрар арена кей лі ева. Tir Ў teyin сдатаваци 

плоразтаве три Ки’ èx зўе точна: зоб ХАП, А хей ддейрри ббеног 
nombrono, броне ар Кайна буйотеливикти 2 tòr Ман огиейдати 
«автор тр Etg wa реа tòr АА, бо диви ка ó Kám tor gérov 
г; здр он Е ко й тойто ха? тои длботодо» ену зелени, вла 

ё Маг Ри тог лову роб Ти. Тов Ханс тіло urng Заоёнтоз dash- 
аба див итог тов думох тр ЕЁ, багбан «има кар nog 

фиг иа што но май тё бешосруйт ваз арт уЧевие хе три той 

Peor ngom yogiar, Chi piy д тбте хей афтди фини етди. 

Тор Ў Прад» 

ри dg atri тогтог хсанохоблора хоў 

Kui уиге 
ети тогло алерт диотард" реа ze рач, 

Пашов неу тото“ отнета те дох 
> Ве Е}. у - ` ма ji 

гонку, ар чет Футогорве aegis балое 

а Ја РОг.: Кайдфизта. 
в In РОт. 130, 1297 D 14 -— 1300 А 1 additur: 

Tatra pèr xsiyy та иода а ла кс ох ёдбуато той: 
дасі» бат, ий до» дё Вас? тд вфибфува офиатдб дои, 
ис офх удитаго ust ту сууалостатхбу» дъгбивфу уаз 
то $60 одитор оо»; Ка 740 хай убу Ода 2едиитбъ- 
тои, xal плррейз, хо потаної5, ха; Auvas, xal Ваддоосис, 
хо хатад®д» чог шётото», с пвбиола да, лор тбу 
атЕшайот пувъцатом фъйбтвра. КЇ 58 ха! фбов: 9:07 viò 
Ñr, гооойзутс ùv Пр rð плато, кадалто xal 6 цоуоугуй: 
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по земята в |така| той създал образа на 
змията. Самаил събрал своя дух и вдъхнал 
живот на оформеното тяло, но духът му по- 
текъл през празпото пространство също по 
десния му крак н като изтекъл през големия 
му пръст, се превърнал на извита капка. 
Тя веднага се оживила V след като се отде- 
лила от пръста, се превърнала на змия и 
запълзяла. Затова тя е съобразителна, за- 
щото духът на Самаил й бил вдъхнат за ду- 
ша. След като видял това новият творец и 
разбрал, че напразно се трудп, изпратил пра- 
теници при добрия отец и понскал той да му 
прати своя душа, като обещал, че човекът 
ще бъде общ, ако получи живот, и че от не- 
говото потомство ще се изпълнят местата в 
небесните селения, от които били низверг- 
нати ангелите. И бог, понеже е добър, се 
съгласил и влъхнал на сътворения от Ca- 
маил духа на живота — човекът веднага до- 
бил жива душа, която осветила тялото и го 
украсила с много прелести. След като по 
същия начин сътворгл и Ева, и тя бляснала 
с подобен блясък, Самаил, изпълпен от за- 
вист, се разкаял и започнал да злоумишля- 
ва срещу собственото си творение. Затова се 
влял във вътрешностите на змия и измамид 
Ева. Съвкупил се с пея, та като забремепее, 
неговото семе да изпревари Адамовото семе и 
да го надделее и доколкото може, да го 
ери и да не му позволи да се оазраства 
гда се размножава. Тя почувствувала скоро 
м. болки и от сношението си със Са- 
маил родила Каин и неговата сестра-близ- 
начка, подобна на него, на име Калмена.а 
Адам по подражание също влязъл в сноше- 
ние с Ева и създал Авел. Него Каин веднага 
убил и |с това| сложил начало на убийствата. 
Запади това и апостол Йоан е казал, че: 
„Каин бе от лукавия.“ Обаче след като Са- 
маил съблазнил безсрамно чрез змията Ева, 
той веднага бил лишен ст божествения си 
образ и одежда, от творческата си сила, как- 
то се каза, и от божественото си прозвище 
(защото дотогава и той се наричал бог). И 
лишен от всички тези неща, той станал мра- 
чен н противен. Но добрият отец с това укро- 
тил гнева си и позволил той да бъде повели- 
тел и господар на това, което той с сътворил, 
след като бил низвергнат от небето. 

а В РОг. вм. Калмена: Каломена. 
6 В Раг. 139, 1297 Д 14- 1300 А Í продължава: 

Това са техиите измислици. Но как пе е могъл да 
ссли над водата, още повече когато с свойствецо 

на тялото да стои | над вода], как не е могъл засдно 
с отцепническите сили да нма волага за жилище? 

Впрочем и сега прекарват във вода, и в извори, и 
в реки, ив езера, и в морста, и пребивават под зе- 
мята като нсматсрпалните ветрове, миого по-нема- 

териални от въздушните течения? А ако по природа 
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ви тоў 1079008 отивииу уту ёта, 94" ÒS тфу хак(оу 
8 ёхгіуоо ивиайтрид: а. Подать уао тёнуоу АДёуғтш ка! 
6 ‚мод, ха! „тото ади; 6 дддоха?о:. “Emei бг о7де- 
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? Йоан 10, 30. 8 Йоан 14, 9. % Йоан 16, 15. 10 Йоан 10, 37. 
в късната юдейсха литература прозвище на дявола, Във 11 Кор. 6, 15 — на Ант; ихриста. 

е бил син на бога, би бил равен по природа на отца, 
както единородният син, който казва: „Аз и отец 
сме едно.“ Също така: „Който е видял мене, видял 
е отца.“ И пак: „Всичко, каквото има отец, е мое, “9 
И също така: „Ако не върша делата на отца си, 
не ми вярвайте.“ Ако беше равен по сила, щеше 
да окаже съпротива, макар изобщо да беше замис- 
дил отцепване, не щеше да бъде така леспо низверг- 
нат. А Реднъж HH3B сргнат, как все още е запазил 

образа на бога, одеждата и творческата му сила? 
Защото трябваше по-напред да бъде съблечен от 
тях, а след това да бъде низвергнат. Тъй като тази 
част изглежда невероятна и оголена от всяка истина, 
следователно и това, което следва, изглежда лъж- 
ливо п недогично, Трябва да се види как от отхвър- 
ляната от тях Мойсеева книга извеждат доказател- 
ството, че в началото бог направил небето и земята. 
А това, дето твърдят, че Сатанаил сътворил твърдта 

и че събрал водите в Ар редки за тях водсеми 

н че украсил твърдта и земята, и всичко по-нататък 
так до първото ан. на диханието, те са заели 
от Мойссевата космогония, но богомилите са припи- 
сали сътворяването на тези неща на Сатанаил спо- 
ред учениего па павликяните. Защото те приписват 
на лукавия не само сътворяването па тези неща, 
но н на първото небе и на земята и, ре казано, 
на всичко в света, Но потърси в частта „Срещу па- 
вликяните“ главата, която е озаглавена: „Не две 
начала, а един е творецът на небето и на земята 

и на това, което с по средата“, и ше намериш там 
различните извращения, които съответствуват на 
сегашного учение па богомилите. А че нито тялото 
на първослепения |чсвек| е творение на Сатанаил, 
пак там ще видиш ясно в поредната глава, която е 
озаглавепа подобно: „Един е творецът на тялото 
и на душата,“ сиреч на човека. Ше отминем тяхната 
измислица за змията като достойна повече за смях, 
отколкото за оспорване. Но кого беше изпратил 
за посредник и пратеник пред отца и бога, срещу 
когото заговорничеще низвергнатият враг? Никой 
от отцепилите се заедно с него не се е осмелил да се 
насме с пратеничеството. И пак никой от ангелите 
на служба при бога не с пожелал да посредничи 
между него и техния враг. И как добрият бог би 
изпълнил желанието на врага да изпрати душа в 
тялото, направено от него, та да стане човекът общ? 
Та какво общо има светлината с тъмнината? И какво 
съгласие има бог с Белиар?" И как Сатанаил, Õu- 
дейки безплътен, се съчетал плътски с Ева, Освен 
ако някой бк казал — мислено? Но ако мислено, 
как би създал от нея деца? И защо Каин, неговият 
роден син, пе беше еднакъв или подобен на него, 
а на Адам? Защото всяко потомство е еднакво и 
подобно по природа па своя родител. Това, което 
апостол Йоан е казал: От лукавия е Каин, пе се 
разбира, че от лукавия е роден плътски, но че зли- 
ната той научил от него. А често чадо се нарича 
и ученикът, а отец — учителят. Тъй като на никое 
от твопенията на света създател не е сатаната, 

както е посочено в главите срещу павликяните, към 
които преди малко препратихме, явно на никое 
творение в света бог не го е поставил световен вла- 
детел и господар. Но понеже името „свят“ е много- 
значпо и освен другото означава също световната 
злина и подлост, за която господ казваше на уче- 
ниците си: „Ако сте от света, светът щеше да обича 
своето“, той се нарича творец само на нся — той 
е сътворил тази злина чрез отстъпление от доброто 
и зарадн нея е владетел и властвуващ над тези, 

конто се съблазняват от нея и му се подчиняват 

доброволно. 

u Белиар, или Белиал ( (евр. „Сатана“), 
12 Иоан 15, 19. 
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дакан: ziw vogir, тә Tor Риубакиа, лаоуогоаг өтөг ФОО ШОв най satne 
демгатегон али Örepaotiras теба Gwa) ий UA лъташоииовтв лента 

хатоаид Ра Егрвианни qis Huron итоби dovon, зобтөр др тор thov 
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Ф 

а In РОг. 130, 1304 А 8 — 1305, А 15 additur: 
"АДА пот тиф» agos тд» ёісудо» тб” Ву тов др ypsi- 
сі" дтолтидтем. Побтоу џёу об лахте of изпиоувайеттез 
Фу таїс узувадорииз тр вбауувиотбу, тоб те Молдаіот 
xal тод Доха, Эго: oar, 44 лу kiyov оё lor- 
xoi лоутанасу @дбжцио, иа! дудов ес, ка? лаодғорог. 
Kai тобто 9776» xò rær Вот, af тойс Фоув афъфу 

13 Пс. 45, 2. 1 Пе. 45,2. 15 Йоан 10, 37. 

8 Гръцки изВори за българската история, т. Х 

Това прочие беше така и той заповядвал 
над всичко. Тъй като хората били подти- 
скани безпощадно и били погубвани жесто- 
ко, само малцина отишли на страната на 
отца и се възкачили в редиците на ангелите. 
Най-после отецът разбрал, че е онеправдан 
и оскърбен, че след като е дал по-ценната 
част от човека и е извършил най-полезното 
за завършването му, получава нищожна 
част от човешкия род. Едновременно с това, 
като съжалил душата — своето собствено ди- 
хание, която страда така нещастно и се THe- 
ти, решил да го накаже и излъчил през пет 
хиляди и петстотната година Из сърцето си 
Словото, т.е. сина и бог, защото казва: 
„Сърцето ми изля благо слово.“ И той no- 
казал собствените си дела. „Аз Отдавам, каз- 
ва, делата си на царя.“ Заради това и в 
евангелията той е казал: „Ако не върша де- 
лата на отца си, не вярвайте в мене.“ 
|Еретиците| уверяват, че това „Слово и син“ 
е архангел Михайл. „М, казва, името му е 
вестител на велик съвет.“ Той се наричал 
апхангел, понеже бил по-божествен от всич- 
ки ангели, а Исус, понеже лекувал всяка 
болест и всяка немощ, а Христос, понеже 
било помазано тялото му. Слязъл от небето 
и се влял през дясното ухо на Девата и по- 
лучил плът, привидно веществена и подобна 
на човешко тяло. А в действителност тя била 
невеществена и отново била излязла оттам, 
откъдето била влязла, без Девата да усети 
нито влизането, нито излизането му. Тя про- 
сто го намерила вътре в пещерата повит в 
пелени. И той вършил дейността си под плът- 
ски образ: и действувал, и учил това, което 
зе съдържа в евангелията, но привидно бил 
изложен на човешки страдания, бил разпъ- 
нат на кръст и уж умрял, и възкръснал, за- 
вършил сцената, разкрил драмата и свалил 
маската. Хванал отстъпника, оковал го в 
дебели и тежки вериги и го затворил в тар- 
тара. Той му отнел от името |сричката| -ил 
като ангелска, защото се наричал не само 
Самаил, но и Сатанаил, и го оставил Сатана. 
Най-после, след като изпълнил поверената 
му служба, се завърнал при отца и седнал 
отдясно на престола, от който бил низверг- 
нат Сатанаил, след това влязъл там, откъ- 

дето излязъл, и бил възвърнат в отца, в 
чиято утроба първоначално бил затворен.з 

х В РОг. 130, 1304, А 8—1305, А 15 продължава: 
Но нека пристъпим към изобличение па вече споме- 
натите нелепости. Първо, не всички, който са спо- 
менаги в родословията на евангелистите, и на Ma- 
тей, и па Лука, са били угодни на бога, но освен 
малцина [всички] останали са напълно недостойни, 
и нечестиви, и противни. И товае явно от книгите, 
които са описали живота им, Ако н богомилите да 

16 Исая 9, 6. 
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18 Йоан 15, 15. T Посл. 5.2. към евр. 19 Лука 10, 

Когато учил учениците си в света, дал им 
свети дух, т. е. евангелското учение, че Сло- 
вото е синът на отца, а духът Словото на 
сина. О, безсмислено празнословие! И сега 
стоял |бог|-отец с три лица и бил различен, 
като по средата бил човешкият лик, по чий- 
то образ и подобие бил сътворен човекът. 
От двете половини на главата на отца сияе- 
ла светлина, отдясно на сина, отляво на ду- 
ха. След това така |бог|-отец се преобразил 

отхвърлят [тези книги], те не биха могли да кажат, 
че евангелистите са зазли разказиге за тях от други 
книги. Впрочем как тези, чийто живот е бил недо- 
стоен и за земята, като са се възнесли на пебето, са 
заели местага на отпадналите ангели? И как този, 
който зпае всичко преди създаването му, късцо е 
разбрал, че е измамен от Сатанаил? И за да просле- 
дим последователно — малко или никак не вредим 
па истината, — ако в петхилядната година отсцът 
сътвори Словото H сина чрез божествено и тайно 
рождество, защо апостол Йоан се е провикнал: „В 
пачалото бе „Словото, и Словото беше у бога, н бог 
беше Словото?“ Също как „всичко бе сътворспо 
чрез него н без него пито едно нещо пе беше сътво- 
репо“, както същият казва? Защо и апостол Павел 

каза, че „чрез пего отецът създал вековете“?! Учуд- 
вам се н на следната нм невероятна глупост — как 
не се срамуват да твърдят, че архангел Михаил 
бил по природа син на бога и господ, който под чо- 
вешки образ се погрижил за спагечнего па хората, 
Защото ако архангел Мяхаил е създаден ие роб, 
както всички небесни сили, как по природа е син 
и А ъщен с отца? Освен ако биха казали, че и 

CIH bT е сътвореп и той е роб на себе си, косто 
е и невъзможно и противоречиво. Наистина анге- 
лът на великия съзет се парича рожден син и гос- 
под наш Исус Христос, защото както произнесе- 
пото човешко слово дава движенияга па мисълта 
на своя създател, така и той известил на учени- 
ците си великото решепие на своя отец, сиреч 
айната на въплътяването му в човешка природа, 

и свангелските наставления, и чрез тях спасение- 
то на вярващите. И затова каза; „Ог себе си не го- 
воря нищо, по каквото съм чул от отца, това ви 
известявам.“18 След. като най-после стапа ясно, че 
архангел Михаил е роб, а господ синът по приро- 
да, който се с ВЪПЛЪТИЛ в човешки образ, напраз- 
ни са били прикачваните към архапгел Михаил 
прозвища било като Исус, или като Христос, и 
трябва да се отминат. Изложението за новеществе- 
ната плът и всичко от фаптасгичнага служба, как- 
то и огрицанията па истинс ксто рождение от Дева 
са засли от манихейското безумие и от подобните epe- 
си преди него. Впрочем прочети в частга срещу арме- 
пяните, глава седма, н премини към това, към което 
тя те препраща, н ще открисш не прости опровер- 
жения. Смешно е също [твърденисто за] премахва- 
пето на [сричката] -нл от Сатанаил и не заслужава 
споменавано. Защото още преди да бъде смъкнаг от 
власт, богът, приел човешки образ, каза: „Видях 
сатаната да пада от небгто като сзагказица“?, mpe- 
ди ощ> сричкага -HA CHIDA тях да бъце поемах- 
нага. Излишно е също да се възоазяза на това, че 
след възнасяпето си [той] е заел мястото отдясно 
[на отца|, върху престола на превърнатия в плът 
Сатанаил. Беше вече посочено, че той вито по при- 
рода е бил негов син, нито е първороден, нито е 
имел престсд, нито някога е седял отдясно на отца. 

18. 
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и. ловен тоб ив датой Адок абр cigi, тоб 6 со? 
оғо rò ижбвие TÒ блок" zal тоате зедатоіоуобуте zak 

Фуокоми де Bugfyuočrreg обл Ррааитотте, 
у. Ичня то Укиайй фор 105 лито?» ии ларви zot rioù ка! 

Вр хай фюрчииери" Äre лаодтблолор' dn girai тобтоте СдЕЛД Оба біда» 

а іп Раг. 130, 1293, С 2 loco: ДФрона — êyérryos : 
Лёуоъоу, ди 6 ие” Патђо Гуйзтав. 

# ш РОг. 130, 1298, С 3 additur: яузунанифе. 
› In PGr. 130, 1298, С 9—18 additur: Пофтог mèy 

обу où uóvor vidy, 0214 хай оубу лавфуотои, xal обу 
уѓотд” ибро» Фа xai дффвха тогогууб»оос боо» подс 
хд» лолѓёоа. “Ensita єї хо б viòs пато, xal tò язебиа 
tò био» а ис лолро, 000 тоз: marsoss. Каі лох éva 
латёоа доуцат ботте: биороуобог; Каі лай» & tò лугбиа 
то Физу 1495 тоб ооб, [90% котайда дго vioi. Ка: лос 
бра іду èv тў Взоома тт: Тоіадос̧ оозомойоуобо, гта 
тбу “Гобдват и тобс @дғ2фо?с афто? хата то napor бдотю- 
ие». 

$ In РОг. 130, 1293, А 12—13 additur: Е? убо 
дофиато:, 205 а’дорлбвноефоз ; 

= ш РОг. 130, 1293, D 7—9 loco: Тб» Хаца — 
піду тоб латойс ха}: tòv даілоуа тбу пара тоў Хотђоос 
дзоцаобвта Холоу» viò» ха! одтоу siya 105 0:00 ко! 
латодс, дтонабометох Хотота?? хоё. 

в три лица. Най-напред той бил едноличен. 
Същия образ, както беше показано, имал п 
Сатанаил. Затова и като създал човека, ка- 
зал: „Да направим човека по образ и по подо- 
бие наше.“ Именно по подобие неговои на отца. 

Това разказал, наричайки го обзор на 
тяхната печиста ерес, престарелият до лоши 
дни велик техен учител и копиеносец на 
техните апостоли, в действителност образ на 
лукавия, съсъд, избран на дявола, 
съкровище на сатаната, средство на всяко 
безчестие. За да стане ясно на мнозина уче- 
нието на тези безумци, трябва да разпреде- 
лим по глави това, което е по-важно, при то- 
ва п като се предават поред от него тези би- 
сери, както той ги наричаше, смятайки ги 
тайни, забранени и скрити за непосветените, 
много от тях по-недостойни и по-нищожни 
от пясъка, от праха, от пепелта и от гнилоча 
п, накратко казано, отвратителии и достой ни 
за презрение. Горчиво еине е за пиене това 
учение, действително то е мътна бъркотия. 

1. Казват, че небесният отец бил с три 
образа, както беше показано по-горе, н че 
бил разнолик. Още за него казват, че той бил 
родил сина, а синът бил родила дух свети, а 
той родилб Юда и апостолите. И привеждат 
евангелското слово: „Аврам — казва — po- 
ди Исака, Исак роди Якова, Яков роди Юда 
и братята му.“ Уверяват, че това било писа- 
но за света троица.в 

2. Казват, че синът и светият дух се въз- 
въриали отново към отца, от когото били 
произлезли, и че той, който от 5500 година 
бил с три образа, отново станал с един об- 
раз, чебил безплътен, но с човешкн образ. Но 
какво голямо невежество или о, плоска шега!" 

3. Казват, че синът бил Слово на отца, 
а Словото на сина — дух свети. И те твър- 
дят такива чудноватости и богохулствуват с 
такива несъответствия, без да се прикриват. 

4. Казват, че Саманл бил син на отца ид 
по-стар от спна и от Словото и бил по-могъщ 

а В РОг. 130, 1293 С 2 вм. Kasbar, че .. 
нът бил родил: Казват, че отец бил родил. 

6 В раг. 130, 1293 С З продължава: духовно. 
в В раг. 130, 1293, С 9—18 продължава: Така 

че привеждат, първо, не само сина, по и внука, и 
пе само виука, во и дванадесетте третородпи към 
отца. Освен това ако н сипът е баща, п светвят дух 
е пак баща, ето трима бащи. Тогава как определят 
и признават един отец? И освен това ако светият 
духе CHN на сина, ето и тук двама сина. А как при- 
зидват елин син в теологията на тропцата, да оста- 

вим иастрапа попастоящем Юда и братята му! 
г В раг, 130, 1293, А 12- 13 продължава: Че 

ако е безилътен, как може даес човешки образ? 
д Врат. 130, 1293, D 7—9 вм. че .. .отца и: че 

демонът, който бил наречен от спасителя сатана, 

бил самият син на бога и отца, бил наричан Сата- 

найл и бил. 

.СИ- 
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бирлатойи. 0 ті фр rig лоу Яо; tis фрввобавнас 
airar пао 

„déyovee roy гр ие? Абра» elg rip ребра таи тов 
Хана). дупхатаввии д тв пфотогфак zul thy Фоброу 
«тов „Ауди 

„Качи тор Фудоштоу хо” вие roë Зо xal тоб 

Рае мї тр р воне кера тоб дейнотов ифсе?т тон, 
три дере ёврее де леда об фа тобто zal totg 
ніх тар @9облоу масони Фер, tobe 9 тр донои. | 

Р. о уогде тбу бур ке} пбузр Èx буто» тр» адор 
Дор ха POPP кез хода zal дроу, al zal uÈ 
geirans име magi Tis poupig дет 
лиой тов УвищА ағу)» дигодгенка та? 
хетафер Изи кеф brors au, 

в, роти тор нір Каю сябона тоб Хо“ огухатехи- 
төг ту Емс д: pidor той баьо" тор "АВЕ |. omru 

төй бан zel пнобуоги наотгом тов бпозторот, бы Фачо- 

то дебуләтса миро voorreg, (тв фи той movon абд» 

Әлеу zel 2E бебе ті» кар ивиадцифта“ подих yko 
Tézroy етае каво набътре zal лето ан 6 дадаохойос. 

телот, ко 
rir Рите дау 

а “а бир 

2 

D., -tiyo чи руте tièr tirat и ае дзъбна бои Шу тоб, eg' Етотр 

Фигота ыы inetr афтфи дорів зоѓ вити най бон бвай и 

„реда бедархаодеи uèy тоу ду, Фу Фр 68 дарх! 
ие? и ні берёт торс нор pég, бут, pobud 
orir, Гра лоб то ФЕ ме тоб жетедв нос" тпбто дЕ 
dapuarizovreg раттаснобу фав? ті» Ф eio виардоолтавиа 

= - 2 

100 durong олор ау. 
г 

tte АТА ткен фи лён тога іғоої5 ОЗ: xarowmsty oùs даѓногаз дгач 
дирби таг аё тога драйбу me tis fringar те БИН ка дордитолс. 19» ибтов 

Уин пани nir длокйгобние Ёа tòr лой дай Артов Го Чвропойва 
по рад, peri бр ЎР бды иптпотоөті» Сибабааодих тби Фр 19 faohiðs 

тайт) ляд Túir блот, хо? пебезъно тур төй | Cest соуѓас olxov. 
uè pap ú "чатов, чару ёр деропеттов ток хатои, tòr odpar 

F. 

Реп" оратор. Bat agr ó olzó; por, goi, обказ пооовъхта 

a In PGr. 130, 1293, D 1-—13 loco: “Q и ğy == 
ко хото: Elva 98 тд» ХатаротА olzovópor, xol двите- 
оєбоута тоб NATOS. 

в Іп Раг, 130, 1293, В 2 loco: 4а8=7 абтду: дова» 
а?тойс. 

ғ In Раг. 130, 1293, В 3 — С 1 additur: хото 
вбауувиотоб "Гойъуоо Вооутбутос Фу 1ф Жуви, „Ер дох 
й» б Абу0т, хоў 6 Абу ў? 2005 tòr „ебу, xai Deos тр 
б Лдуос. То 08“ “Ер доуй 7 9 4070; Ѓооу вой тф „Aesi 
ту б Адуов“. 

20 Матей 21, 13. 

като първороден, че те били братя помежду 
си от един баща. О, с какви думи би поразил 
заслужено някой тяхното умопомрачение!а · 

Казват, че синът и Словото се проти- 
вопоставилн на предишното положение на Ca- 
маил и му отнели първородството и престола. 

6. Казват, че човекът бил общо притежа- 
ние на бога и на дявола и че тялото му било 
създадено от дявола, а душата му била вдъх- 
нага от бога. Заради това едни от хората би- 
ли свързани с бога, а други с дявола. 

7. Казват, че змията, единствена от всич- 
ки безсловески животни, добила ум н разум, 
ако и несъвършен, и се наричала от Писа- 
нието хитра, повеже вдъхнатата от Самаил 
душа на Адам, като потекла, паднала и се 
заселила в нея. 

8. Казват, че Каин бил семе на Самаил, 
който съблазнил Ева чрез змията, а че Авел 
бил семе на Адам. Те привеждат за свидетел 
апостола, както беше изяспено по-горе, без 
да забелязват, че той е казал какво [Каин] еот 
лукавия H от него енаучил злото. Защото често 
ученикът се нарича чадо ибаща -- учителят. 

9. Казват, че не е имадо син, нито свети 
дух чак до пет хиляди и петстотната година. 
Оттогава той започнал да съществува и да 
се наричаб [така].в 

Казват, че синът добил плът, безве- 
ществена и божествена плът, която не се 
нуждае от храна; защото — казва — „моето 
ястие е да изпълнявам волята на моя отец“. 
Поддържайки това, те наричат въображаема 
цялата история около появяването в човеш- 
ки образ на спасителя, 

Казват, че във всички свещени хра- 
мове живеят дяволите, които са си ги поде- 
лили съобразно със своя ранг и сила. Про- 
чие сатаната от древно време бил избрал за 
себе си най-прочутия храм в Ерусалим, а 
след неговото разрушаване си бил присвоил 
отличния и всеизвестен храм на божията 
мъдрост в тази царица на градовете, Зашото, 
казват, всевишният не обитавал ръкотворни 
храмове, тъй като имал за жилище небето. 
И казва: „Домът ми ще се нарече молитвен 
gom, и: „Не правете бащиния ми дом дом 

а В РСг. 130, 
ви. . умопомрачение!: 
втори след отца. 

6 В Раг. 130, 1293, В 2 вм. той започнал да 
съществува и да се нарича: те започпали да същест- 
вуват и да се наричат. 

з В Рбг. 130, 1293, В 3—С 1 продължава: 
въпреки че евангелист Йоан в този случай ro- 

вори гръмогласно: „В вачало бе Словото, и Словото 
бе y бога, и бог беше Словото“. „В начало бе Слово- 
то“ е равно на: „винаги бе Словото“. 

1293, D 11—13 вм. О, с xak- 
Сатанаил бил уредник и 
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А е 
xir anarai zait пр лева, proi, Tòr olxor tot иктойвв pov 
oixar Еилой от, 2201 тоб уегролонто" raog tia Черетаай и томе Амор“ 

` г Ра ` 
p . та . = «с zal нерви това партоби лоой тр Фей yeup". 

#7. рид жонт sir ноті кир JPTP ікоотоуіаг, В дема тайни 

Рамхобииот tots raots бганорио» табур Фдлохадобетар. O пищов дез 
Фо уДовоцз ринит. Каф лафотбии ивотгра тб’ поорйтир ЧЕЯаатав 
Мронта“ сі този йЦоттвЕ тр тур товле а” ха? ядтробюетас 

тф дпіно»а кбовона, p} стартер ої лараліўугр, бтв лод тойс ele 
ра Š T 
дойстпотртав 9 Абров.? 

, р А ге Ера 
гр. Арто» нів копточав тон оен tiv позавузда тод máreg Боб" 

то» го то? yé, уин, тор 2лготона:" потиегог ЎА истога: égois 

tir ВЕувибри Зи тф edaypehip дибцир" тобто páp, вхо, TÈ MOTHA 

ого» ў хагні дан ар peonsòr 6 Östnor riv @ифотё от тобтоти 
иатебтучи" sl Е ты дрвиларйур“ маї лб; то akteo фибу б вка perto 

тяду slätt xa) Фанеіетае, поз ВЕ ха} rót vër дойда Фа 6 Фе 

тод брдролхот ха та Мо, ajun тоб аютђоох би Флёа jur Евуй ду, 
ні прие биойоройози. 

1. Итпийцони ха! тах пейабиост «ква, тй ЕТ а | Муоттев 

тб» rör, Ноубогой ха? дртоіок; Гаре увсоти пъ йродери" 

Фооотюте, Gte Gilo дайеу zar dlio ва" ин ди тор ий «она 
>. PE Е 7 + я 

та ФАРО тв претбтъла итлдотите ка! verie Crois убо ёлесзўрибоу 

«мой; оёх бле, Адй дајногау werčouérors tår дедтрта“ tõ» 8 лар ^ 

фиг єіхбмор та лоютбгела бетшя брта хаў будеторта, 8 хайвбртаз“ ибн 
жере рі» дода липобг, тадта dè ёбу бог. я 

tt". ЗБуреробуди РОБІ тої: свог atrör урби тоб Кріт 

йота" тайте та даба, обу ire букв бтв яар аётбр, СЪМ” ба 

пр Фант» бай. Eira Фрипувбоутев Об: би роў танбъ TÈ Геша 

хоби tols упоолопдотт табу Gudur плопинтабитер ката КО бб таз 

негейайарвов тфу Зерогорогийчои ото Фед» хай rig agot- 

zerýaewg тор баху #хдишу, лед & ти?» аёту довате 

а In РОг. 130, 1313, D 1— 8 additur: Е? 98 ó ғу 
“ооудайта адс olzos ў» тоб 905, лойф ид Що» 6 èr 
тй Вас тфу лодвот, xai бліс ту пфутвс ої кота 
тбло> дрврои то 1ф дф, xal тр Звоштой, ко! хдо 
105 биос vaol тов ré sion xal буоотўра, кой зб» ĝa- 
pórov фиуадвиттоа. “Ожот yàg оёиеї баба ydos, ёнеїдгу 
asl оли лат пувбиа лозподи, xal лбоа тбу доцибуо» 
вубоуша. 

в iu РОг. 130, 1313, А 7—8 additur: ма! тўр 10% 
дедо кой офиолос кой афиатос Яо» ивтаруцит. а 

y а РОг. 180, 1313 А 14 — В5 additur: Tò бе 
ноомусу тар? таб” дарлто» 6 Апотдс пладёдохеу лө», 
„Тобто saoire с: тр гир дуфизцас“, бе of вваруемота! 
дъдохова». Е?отгол бХ 2» тф narà збу Havivuarðy Дбуф 
xai пері тўс Эа афту иетађаргвос, xal Сутцооу ви 
лво! тайтус. 

$ Іп РОг. 180, 1308, D 11 deest : тб» вйрфи, 

21 Иоан 2, 16. 22 Исая 65, 11. > 23 Дука 22, 20. 
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на търговия“!, казвайки това за ръкотвор- 
ния Ерусалимски храм, и дават подобни сви- 
детелства от Светото писание.а 

12. Отхвърлят тайнствената н божестве- 
на служба,5 наричайки я жертвоприноше- 
ние на дяволите, които обитавали храмовете. 
О, кечестиви устин! О, още по-нечестив език! 
И привеждат за доказателство пророк Исая, 
който казва: „Който приготвяте трапеза на 
щастието и копто правите възлияние на дя- 
вола“, без да разбират безумците, че става 
дума за идолопоклонниците.в 

13. Хляб на общеннето наричат молитва- 
та „Отче наш“. Зашото се казва: хлябът 
насъщен. Също завета, който се споме- 
нава в евангелието — чаша на общеннето. 
„Тази чаша — се казва — е Новият зазет.“% 
Вземането на теза две неща наричат тайна 
вечеря. И ако някой гн подкачи: А по какъв 
начив нашият отец като тяло господне се 
пречупва и поделя,” и още: „Сега се просла- 
ви син человечески“? и прочие, как „като 
кръв ча спасителя се проля за нас“, призна- 
ват, че пе зваят. 

14. Не почитат също светите икони и ги 
наричат „ндоли на езичници, сребро и злато, 
дело на човешките ръце“. А не знаят, че 
едно е идол, а друго е икона и че първообра- 
зите на идолите на езичницитег са безпочвени 
и лъжливи. Защото те си боготворят тези, 
които не са богове, а са дяволи, приели лъж- 
дива божественост. А първообразите на на- 
инте икони са действителни и са точно това, 
което се наричат. Онова са идоли на нече- 
стивци, а тсва са образи на светци. 

15. Казват, че в евангелията им било за- 
писано словото господне, което казвало: 
„Почитайте дяволите не за да ви помогнат, 
но за да не ви навредят.“ После, обяснявай- 
ки, казват, че трябвало да почитаме дяволи- 
те, конто обитавали ръкотворните храмове, 
като им се похланяме и като им служим и с 
участие в принасяните им жертви, н в по- 

а В рог. 139, 1313 D 1—8 добавка: Но щом 
храмът в Ерусалим е дом на бога, то много повече 
(е дом на бога този в| царнцата на градовете н, с 
сдна дума, божествени н свещени и стращилища за 
дяволите са всичкн храмове на бога и ка божията 
майка и на всички светци. Зашото, където жизее 

божията благодат, от там бяга всеки зъл дух и BER- 
ка дяводска сила. 

б В Раг. 130, 1313, А 7—8 продължава: и све- 
тото причастие с божествената плът и кръв. 

в В раг. 130, 1313, А 14--В 5 продължава: А 
нашата тайна вечеря Христос [ни] предаде, казвай- 
кк: „Това прассте За мое възпомннание“8, както учат 
евангедистите. А казано е в словото срещу панлн- 

кяните и за това божествено причастне потърси 

там за него. · 

г ВРО г. 130, 1308, D 11 липсва: на езичниците, 

24 Йоан 14, 31. 25 Дука 22, 19. 
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Лоти, Ферапевотаа, пи uk доло вита deug Jilowa. Tots и} тобто 
ноги ие; Ара тот РИА уота гаї “наор баралар, лоб: ўр обта 

то" Хрютдо ЕЕаокЕту, oče obr ат то Правна 19 чо», дих vò тд» 

Hasige geiðeaiai автор Ри ит ph лерадар три бодр пай», ФМА ovy- 
уран: тойтав тр” кеогоуіпр тоб обалартох гбонор nézo съртайввар" моћ 

tièr кит dogàs вів аду ибадов плоотЕЙ биете" aigen: pèw 
китай" абата, про Але" ВЕ тайтки див тр дуадвтрта той 
табх тр орки убит ти озчотвоон; | 

гар ка? төр 

Tir ЕЙ 
пате“ Ti 

5’. Eu хвопрвроф На хей забт рога тъ фоток. телу 

ви ле“ того изта иде ка длатуа Фдохибивнов три дома тор 

дучухардетев inä Eis тобто уйо ѓоз» кар 1д ви бу вїлочар 

Фіх мазеть, лоЕР!в, ди бдокоюа дпфорфта, ната Е та Фрра 

ает» ий лога ?йте, Ру бірдей. “Oga 9Е фат каб tò» мноу tols ир 
датаю Зоб: halotta, тов ВЕ Йотов ёр лараЗовайа, Виа Jhézontes 
ol лепо 19 ganžeerov tiy блохоовеоз pÀ лова 10 когятбивров èr 

тай: нео аз tnai faai 6 00 ортез ил хобот, паоайой;? доц цитавз тір 

„блату каф тў» ёлбдранр" “zat 08 парапобутес а дейн 257 t, св 

фастоба фебдеодае Фъддокортев. 
sar Са пара за 33 ` ` “o è 
1. ЦОвтотив пабоаѕ таз Мооатказ Вот нета pal зоб èir иги 

draypnuyopirov 9600 xat TÖV ефаовотра ети «то дехайол, кар ие xat 

ат Рог. 180, 1819, С 7--15 additur: 
ту» фАтаоѓа» тобтур бло ths аѓоёовос тб» 

"Бле дА кой 
Маоолаубур 

иенадтркоси, Сутдеоу ёр то хол" кре тай то = изфа- 

дор» xal тб peis биз, хаб тофс #)вудоте вботава Èr 
èxsiroig дтазиф yros. royta ÔÈ ка фоотвро reol toro” 
ду зб #9’ xepalal@ toð паодутос 1 тон. "Or дА xal тобс 
дай оз ас Годъдотвопъс elyor Аёуоъи то Хоотоб тв май той 
бут Пуебиатос, тов ойх вр ва? G ror кодове ог Peo- 
ийуоь, ха! Вадофпиов, маі тообгат те, ка? двралвито! тот 
доцибусоу, хой дагрогиодас дутос, zal гћодаіноуеѕ. 

в In Раг. 130, 1316, р 12 loco: хаодіас Тифе: 
каодіои пт. 

у In РОг. 130, 1317, А 2 -- В 8 аааНаг: Еу дъ 
” Во» зб» Едаууг 211 юу тоб табта д:040коттоз 815 ус sigas 
А 
діод То sgor ет А otre КСА тооогаст, 
оа» тв т800820, Ееуубиа, ого. xei та лао эди?» 
зонт: ёуоуто, киі буђуунла Tot во! тобтот. 
охгдролбоас̧ zal двзолад 1005 ÕS 2yhsyuévos суиойбупов 
ид more ид” адтдс Ветеран таїс дбо тафтсиє pw- 
уойс, кото поЛібхіѕ бтауосхоу tò Етауубмо". “Ore дё, 
фђоЁ, thv лоообоа»у Во» тофу Ебоуу отр #6еозпофитр, 
длартуао: уёооты пола про тдло" Вопиот, ко хай оас dr) 
той дубиолос elas но, би Мвуйг 8202960 9постоб». Tav- 
tyr 740 ибро» тр» Ві Вэ» дафиуобоа» тйс geřpas "Годутои 
той Хоъообтбиот т9у „Удо Хрооботоцо» ойтедс ог дходаотё- 
оторог agosa диатог" фра” Фуузубониёгаз тйс &оңиётоѕ 5 
фейс, екводебвос блод тб» ФАУ Ебауув ію», отвбовс 
08 тов èxelvov Дбуос уф, тот хо! габтас, Ô: 10 Рай 
Ро тфу Ебауув у вуувуойщиетос. “0 и» об» тот 
220110010 ў» Qaoloylar, yo 92 съб ка таёо, би в Ха- 
таубс > б ту въддупоо” ёмеїуоу флохоюаикуоѕ. 

28 Матей 23, 3. 

хо! 050815 naáne! '05 хос оћтё 1?» об тафт 

di iù тоа та 

вдлара- 

‘O бъ 

клонението пред дървените икони, който са 
поставени в тяхна чест; за да не погубели 
в гнева си тези, конто не вършели това, NO- 
неже дяволите имали голяма и неотразима 
сила да вредят. Срещу нея бил безсилен 
както Христос, така и заедно с него светият 
дух, понеже бог-отец все още щадял (дяво- 
лите) и не им отнемал силата, но им отстъ- 
пил управлението па целия свят чак до свър- 
шека му. И синът отначало, изпратен на 
света, поискал пълното им премахване, но не 
го получил порадп добротата на отца.з Какво 
би бяло по-безсмислено от тази безсмислица? 

16. Казват, че още н такава заповед била 
написана: „По всякакъв начип се спасявай- 
те“, т.е. с коварство и измама се престру- 
вайте на верни към тези, който ви потискат. 
Към това се отнася и следното: „Всичко, кое- 
то ви заръчат да правите, правете“, разби- 
ра се, с преструване, но не постъпвайте CHO- 
ред делата им в действителност. Виж, каз- 
ват, че и господ говорил на учениците си 
гаправо, а на невярващите с притчи, та не- 
вярващите, като гледат преструвката, да не 
виждат скритото в сърцата ви,б и слушайки, 
да не чуват, назовавайки притча измамата 
и преструвката.в И тия, който поощряват да 
се говори истината, т айт 10 ги учат да лъжат. 

17. Отхвърлят всички Мойсееви книги 
заедно с бога, за когото се говори в тях, и 
заедно с угодните на пего праведпици всич- 

а В Ог. 150, 1316 С 7--19 продължава: Поне- 
же и тази глупост те са научили ог масалчанската 
срес, потърси в частта срещу тях пета глава и слод- 
гащите осем ч ще памериш B тях разобличенията 

по не успорци i начни. За тях се каза и по-горе в гла- 

ва 12 на пастоящата част. А понеже твърдят, че AA- 
водите били по-силпн OT Христос и от светиня дух, 

за какво ли наказание не са достойни богоборците, 
богохулниците и покиоиниците и служителите па 
дяволите, нанстина бесовци п приятели на дявола? 

6 В РОг. 130, 1316 р 12 вм. сърцата ви: сърца- 

1317 А 

J30, 

та ни. 
о В Раг. 130, \ 2--В 8 продължава: А 

аз, като »зех в ръце книгага на евангелията на TO- 
зи, който поучаваше това, и като |ru] проучих ста- 
рателно, не намерих нито посоченото преди това 
слово, нито пастоящото, по това бяха четирите сван- 
гелия, които, пеподпранени, имаме и ние, и му 
съоб их за това. А той, като се павъси н се потре- 
се дълбоко, изобличен призна, че сампят той не OT- 
крил тези две места, ако и често да е чел евавгелие- 
то. А когато — казва -- си купувах настоящата 
кцига па еванг аи срещнах на пякакво осамо- 
тено място старе като ме назова по нме, той ми 

каза, че ще купя Ради съкровище. Защото самата 
тази книга убягнада от ръцете на Йоан Златоуст 
(а така паричали печистоустите Златоуста).Тя съ- 
държада вписани посочепите две места, който би- 
ли изключени от другите евапгелня. Аз, като по- 
вярвах на думите му, съобщавам, че и тези места са 
вписани в моята книга, Впрочем той си паправи 
тази защита, но аз бързо разбрах, сатаната бе 
този, който отговаряше вместо онзи лъжестарсци. 

че 
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Tùs и ибайх adati, Съ кат? бор лой Халат арки. Méra 

92 лепей дәт кар пибини ёла май els Киров дловтуді овоо, Во бХ tò 

Файтлогон ХО то "Ерииденалобр тон ха? 10 катй Матдаон ЕвириЕ лок 

хай 10 хита Мархо ка! 10 калай Дорий» ка тд кита Теги zul Ездочор 
14» ditior бр Побноу офи та Елеатодаа лбюаз хай тр Алоханачы 
тоб Згойброг Чтаггог. опорно уйо, фаер, Фиобвикиее inurri 

оїхор хай Злррегов ат от: atá, oizor пір три лапніааор orrua 

зори белор MUQrourrečortes, виена ФР Ето таз фана ви eing 
Вілі, |“ 

И). ДАероног còr Мивпр ліаздбта парй лоб Уатара)? дле дер са 
Абълтои а; мар @латрдае тр дабр тор Tordai ха гири” абтдн 

ха ловить TEDATA хей атига дай tie фрерукик тоб Хитай ка? drehe 
Deir гіу то дро 10 Хай xa давгр лду бор Руи бате anyk тов Лее 

там А хай йлодбни ё абтой pepida: фтцидиульгу ха! исртеови Arot 

$ бнаетісу ú rofos’ теб тос то» Албатодов" $ тан бё т ў 

ха ана 7 боди дё tje узор ЧРЕЗ токи | ицота КЕ 
ги а 

20200 тогабта, в 

a In Раг, 130, 1292 С 1—10 additur: Thr иду обр 
ловор» таз иосаїхфу Вет xal тор uerais ёи tie 
тоу Пауйрайутоу аоёавос изисдикат. Zyryréov 08 ё» то 
xar кей» ите та xspákura, ос 2ллуёбуоаллаь бт тод 
дуобоб ео поп Ñ те пада ғоподгоіо xai об ду ат: 
iúuipavres Ка! дтаурфотво» тб te жобто” vepáiuor маі 
tà 8616 #лтй, отлета 9975005 три тои туи пу. 
Каі тй ис ёха è ята обифота оуғдд» teis atà rov- 
төгс sloir, ПА архї póru 10 бъде изта. 

в ln P. Ог. 130, 1308, А 8 — СИ additur; АД, 
@ соріотиі бе мажав, ti tò #296 ханођдос плвхойттосле; 
Гғуоалтш уйо #095, ди “O vuos биос, xai Я вутодт 
бура, хо вхаба, zal дуа. Е 08 ката тур roð бтоотб- 
доо исотио!а» 6 20005 бугов, каб ў той Фа, хай фхоба, 
ха! бусад), оўн äga зоб åráyrov, xal дбЕкой, ха} погцооб 
Холаталд. ву Фу taŭra тоцойвобищ кої ёзитбуноха. Sa- 
лоо иё’ yo да дооо аалодв боти хаолбѕ, 6 2 хадс 
пфтос хало, хад юз ха! 6 хбоюс длерўхоло. "Ва дЕ ze 
та дланта тов длоотбдов вафтчодейр Ёё, ngossziéoi, 
ди оф поэрихд» tie биоощас воркв тор тбиоу, 410 yra- 
сихд> аи, Öç лодажз бота тату”, ка! лооотфътита 
фейуму а?йт??», Ós фдоролобу. Пло убо додЕотос тоб 
уоолтоб тобтор vóucv тоб ходбоутос афери, sl xal бъ цо- 
уаёто, iR oùz обе, Ремарка xat „рвихир ток атдодлоц 
8утооѓ зто. Пос дя, сйовоцс те & tolis, й диостба, dré- 
багу, Ихоисот. "Ош тод нёу tåg vopixis гэтодте ove- 
уў бу, ка оѓо» увноб, ph бъуйафр тоойфъту полон» 
лооввтен tols бчоогатотоі» бор» тооёвтаї ивга тбу убио», 
zat 8:0 тобто и лать лодгноћоа бте де ô биос 2808 тої år- 
боле, б te драощас &varosuxòs ха? лой игос, тбте 
ибмота дзуёођду, xai обо" åvéćņoev оёту, тортёст оф одобу 
Фаувиав, ка! нозчхду Slúrtyas хатб тб» бљодгёарётоу tåg 
упра Сътоййс, “Оп ðe 6 Меобойс оби слааурди лава 
той Хатаза 4, 820° 4 Фр 9805 @лёолейву обед", xat абтде 
аф:ф дедюхв ду убиоу, xai офя блогов, ФА фдиопов дг 
adrot таз 0702/05 èxsivus изойдов, вото ѓу хф матб 
тб» Haviiuávar tti, хода: ёр тфо лод тобтор хера- 
halg бавлаВоне», 

2? Притчи 9, 1. 281 Кор. 15, 56. 20 Рими. 7, 9. 

ки книги след тях, тъй като били написани 
по внушение па сатаната. Приемат, почитат 
и ценят най-високо само седем. Те са: Псал- 
тирът, Книгата на шестнадесетте пророци, 
евангелието според Матей и според Марко, 
според Лука н според Йоан, седмата книга 
от Деянпята заедно с всички послания и 
Откровението на Йоан Богослов. Зашото 
„мъдростта — казват — си съгради дом и го 
подпря със седем стълба“. Под дом те pas- 
бират най-нечестивото си място за събиране, 
а под стълбове — седемте изброени книги.а 

18. Казват, че Мойсей, заблуден от Са- 
танаил, се завърнал отново в Египет, под- 
мамил юдейския народ и го извел, като на- 
правил чудеса и знамения чрез силата на 
Сатанаил — възкачил се на планината Си- 
най и приел закона, предаден от Сатанаил, 
погубил чрез него безброй хиляди хора. За 
това бил свидетел апостодът: „Силата на 
греха е законът“ п още: „Когато дойде за- 
поведта, грехът оживя“?, и много подобни. 

а В Раг, 130, 1292, С 1--10 продължава: А 
отричането на Мобссевите кирги и на другнте след 
тях те са научили от павлихянската ерес. Да се 

потърсят в тази част, която е срешу тях, главите, 

в който е паписано, че па добрия бог принадлежи 
както Старпят завет, така п свеглите образи в него. 

И да се прочете първата гдава заедио със следните 
седем, който изобличават подобна заблуда. И заед- 
по с тях Бсички останали, KONTO са съвсем съгласни 

с тези седем, но са достатъчни само посочените. 

е B РОг. 130, 1305, А 8--С 11 продължава: 
Но с, учители па злото, защо изпуснахте коварно 
това, косто следва? Защото е напнсапо веднага, че: 
„Закоиът е свят, п заповедта е свяга, праведна и 

добра. Ако според свидетелството на апостола 
законът е свят н заповедта свята, праведна и добра, 
следователно те пе са законодателства и наредби 

па пеҷистия, песпоаведливия и лукавия Сатапаил. 

Защото на негодното дърво п плодът ще бъде него- 
ден, а 663 съмнепие на доброто добър, както показа 
и господ. И за да се пзяснят поменагите слова па 

апсстела, трябва да се отбслежи, че той не нарече 
заксна причицител па греха, но негов улнчител, 
пореже го посочва и нарежда да ге изоягваме като 

този пи- 

бен и че трябва да се избягва от хората. А чуй как, 

разпоредбите на закона [грехът| беше слаб, сякаш 
мъртъв, не можеше да донесе за грешащите таксва 
наказание, каквото подобава според закона, и пора- 
ди това съвсем не опасен. А когато законът беше 

даден на хората, пагубен н враждебеп за греха, 
тогава най-вече (грехът) се пробуди и сякаш ожизя, 
7.0. изпълни CC със сила и почна лудо да бесиее 
срещу тези, който приемат разпоредбите на закопа. 

А че Мойсей не е бил измамси от Сатанайл, чо истия- 
ският бог го изпратнл н сам му дал закопа, и не е 

погубил, но чрез него напътил многото опези XH- 
ляди, ще узнаеш в частта срещу павликяннте, както 
посочихме в предишната глава. 

36 Рдид, 7, 19, 
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L’. Агуошов то; длолвадутив дуубош, дкойиата:, ви 8 Хан 
ёлёнуьго тр Патра йгрободив tovs iv обейиф тдлсър пёхбь яд 109 pirori 
зар дебиолок, ав» Погйуду та Üvyatigai абу ндл» ха Ризи 
nitus tis утишказ, Фр та опбаиеле афибр +) лбу вФоцуфи Дидона" èv 
Tals гёлө tõ» дати ндафи. Идвитен ушШ ут, об viol тор ienn 

Tès Форат?рав тар Чобролери, öt: кира sluir, д иде Рав 

той: рега?хикт cabs ЗЕ тей двд? тобтата дронйНоти, ка афтовв бя 

киног payes titores, Фи Oi ris родина Рр лозе собо учете 

ats deuari u5 Май хар дрицесов тога федредлоне три дластия 
gier або, tor Фо ие ета глазные аётог; vor хитаийтанбь мар ди 

фина ври «втор лайв давав абхаз нбгои МО три Хог Фпратбов ив 

иритциёгог пуроб три дловтаоки тов Ханс, L ке апетииа Feon- 

дейича ration, обр датна лай ХСН docozónaror Слоддива тд леті 
тр ато неф дииндеш тогтог | aóror нета тег ёг utti.” 

g. еннан rotg алб гоб бан nézo тоб Хото? пбутау 
Флора треба ир дех таа биартѓаг arrën, toba è Фай 

то арии рева аф лоб taig новака: ВОНИ бтаросфорбно 
Фар тор Манао уйе siver готов" ибуого БЕ тобо Фу хбр кез 
Meridor zed гр zurie Тосиб «РарувАйа увзвтйогогибога 
туре вена она дер каф бы белаѓоед внесе magh të 
нуле, 

и, iparon бега norong FU TOS те perankop Perras, бу tgr 

таа 0 зоба сне дрорртар wA tubs плоти хай тоёр HÅPTVORS 
фини дас 19 “ро Tuona на за во а хатаран, Тоби Нододев МЕ 

хай robe латѓоазх био лития аладохин ана. з tičmiakútuas бё аби 

Tis «еее КАГОР Дар тоа ніў аб sinnets ЕТНА aiio- 

ноги габ катари пом Мнатеочӯғ, потог ФЕ хафоган“ додой оге me 

atots гета Ааоонйуота та рамата tiw Кодибнчион. 

а In Р. Ог. 180, 1305, Сб — D 11 additur: Тато 
ив диво» та Апопиата Аёуонгу 85 neol тс довдробс 
ovrovolas ко! пибоуо ас тр длолвабутву тобтоу футв- 
Хот баалво 0101809 иа! megl 19 той Хатауађі дкоддотои 
п005 ту Евот gvyovoias xai тентоу ав Поткациву. Угобс 
и » обу тоб 9205 Лорбзтаз ута хос Фубнаоғу п Графит 
той; йлоудуоъ тоб Худ, 05 Елозоийоди дедс дд 1ду 0- 
Шиттот абтоб fiov, ка! tò тв хойтаас дуел рлтот Qw- 
уат"рав è Фудофлав 106 алд той убуоис тод Каїу xal 
тб» ЗЕ абгоб нолоуорйрас. То? иёу обу иасахиоиб" Елис 
убуву о?у 6 Хатазат, lL 9205 той хатанвобдейит, бъ 
ма ó NÕs кду ѓуѓробдхё тв мај тооовхбун, ка! брой 
ту тйс иевотоб хатасхєуђу влатодлп. Обтос ё пу б ай 
парах Маб ўну зонодётис. “Оп 8 хърбвв ка! 9905 
обтос 9565, лоойлодедикта: оафбс ѓу тф ката збу Пазй- 
идуоу ар, & 105 иврайок бидотбы, ос длиубурал- 
та, "Ош тоб дуадой вой из» Ив пара тонобваво, кой 
of & абр Àduypavtes, ви дё xal iv тов ВрвЕйс тобтот 
хефадоѓ о. 

% Мойсей 6, 2. 

19. Қазват, че падналите ангели, като 
чули, се Самаил обещал на отца да запълни 
местата им на небето с човешкия род, за- 
гледали дръзко човешките дъщери и ги взели 
за съпруги, за да възкачат свойте потомци 
на небето на местата на техните бащи. „За- 
щото синовете божии — казва, -- като гле- 
даха, че човешките дъщери бяха красиви, 
взеха ги за жени.“ Тях те наричат синове 
на бога и че са родени от него, а от тяхното 
сношение произлезли гигантите, които се 
бориля срещу Самапл и тържествували за- 
ради хората над неговото отцепничество. 
Той пък, разгневен, им докарал потопа и 
погубил наедно с тях всяка жива плът. Само 
Ной, който нямал дъщеря, не знаел за отцеп- 

` ничеството на Самаил и продължил да му 
служи. Умидостивен от пеговото богослуже- 
ние, Саманл му внушил да си построн ков- 
чег н да спаси самия себе си заедно с тия, 
които били в него.а 

20. Казват, че от Адам до Христос всия- 
ки загикали, едни поради прегрешенията си, 
а други поради това, че се понравили на 
споменатия в Мойсеевите книги бог. А той 
бил Самаил. Спасили се само тези, чнето ро- 
дословие е дадено в евангелието според Ма- 
тей u според Лука. Затова са споменати 
като праведници от евангелистите. ^ 

21. Казват, че светци са само тези, който 
са дадени в родословните списъци; както се 
каза, а също така и шестнадесетте пророци, 
апостолите и мъчениците, които поради това, 
че не се поклонили на идолите, били погу- 
бени. Те отхвърлят свещенослужителите и 
общо всички църковни отци като идолопо- 
клонници поради това, че почитали иконите. 
И всички благочестиви императори отхвър- 
лят от християнския клир, а казват, че са 
православни и верни само иконоборците, пай- 
вече Копроним. 

а В Рог. 130, 1305, С 5—0 11 продължава: 
Това са техните брътвежи. Но за безпъгното CHO- 
шение и детеродство на тези отпаднали дяволи н 
за съчеганието и детеродството на разюздания Сата- 
наил с Ева ние твърдим каквото казахме по-горе. 
Синове на бога, които са взели съпруги, е парекло 
Писанието потомциге на Сет, който беше наречен 
бог заради богоподобния си живот и заради HONO- 
рочността на поведението си. А дъщери на хората — 
произхождащите от рода на Каин H от негсвите 
| потомци]. Впрочем потопа с докарал за потопепите 
не Сатананл, а бог, когсто и Ной е признал за бог 
и се преклонил пред него и от когото получил по- 
ръка за построяването на ковчега. Той беше зако- 
нодателят на Стария завет. Че собствено и наистина 
той е бог, беше посочено ясно в частта срещу па- 
вликяните, именно в главите, в KOHTO е написапо, 
че на добрия бог принадлежи и старото законода- 
телство, и тези, които са блестели в него, а също п 
в главите, следващи непосредствено след тях. 
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х?. Коты 0 тогожитвоктов ntos бдсм nis ol 
Saturns лаоотеброси пр врачи ка! Н леко гато у 

дааа пайети лок таш“ ло гор Еиовнобгия «тов бибар а 

облог čopor Лей ре» ура, тобтон TEVE хатғниєбавнр ЕЁ дущгоести 

теб X piora. Ножица Е мер мебора төбток ёю Еложнаве хе 

дейба ron izovoims аға пірлер: ok Финист Vute пай ок афтби, 
я А = 5 , ` > = 

в: Фудобто три дагиозиот ей бибутре ЕСЕН, 
ВР 1р7 + Й ` т r, y > P + > « 
Ху. Koris delg к аб иа та Аватара тбу iv вв, 

t A ` 4 р ГЕ у А 
вос ка ат нихарнои даторо (агиитегррото; бас; та 

idhe аа, „Браво бин поздние" фы аериситовртие тобну даа 

mart: кар батарея матер врочбнечт, ni nù зоте тро афт” agi- 
. РР ogni y = 

uirortis Ко ZUTEYOVTES тау TOUTAN у тврптогрровон tie поба- 

лок анти, ira Tars того огфалатуавин xa} тёбени tinar тобж 
Фудратит вы прога. Toseta yàp дело tods иного, бой Фр хед 
догмите, дайбитат rode зна" пин перата тр Entà она 

>) , r а Е Я Я а ‚* 

zô’. „Мут ба аўтбн miv камо Ети та Норбирет" yetyew 
4 Е . 

бе tods dainaras бер тобог Хода скале да абе брить блага Ерофней" 

ninove ха ддожни слог та логрой xdi уви" ёлі тах длотосорбав хай 

але нтохогтов Езхе ре aths 1р тобот тур ха? леи rE те? таф? ке 

бранғыг tir фофоната ira sèr абий хора иі mOr тр корее 

топе бадениСогто.3 
+, + ’ ` , РЯ i r ИЕ. Дони torr 165 лите ами, дене Evoixyatt то гна? ито 

чов initin, márta; Фкотдхоге zat iret xe он вени, Паптвотет 
m 4. ги pêrel: pen derer та PROD рев туррииртно atts въз то доке 

е 

loco: 0 тоохатаоатоѕ 
лаотибт 6 дурой ЕБаоуос 

с Ја РОг. 130, 1312 А 8—9: 
обтоў бони: а 
тп; 91080205. 

в In РОг. 130, 1312, В 4—9 additur: "Ет де лае” 
ulr оду обхо 19 ддс. “Еривсдеа uey удо zal xor- 
тас Бл rie тоб Sravooð бъубивос, xui ira juomista 

“Н убо бфакф ко! af отоввубанв тоб снотос тб» дано 

Сорёуоун, хо} ої трауцо, звхиђоб» slor ths Васӣуоъ тфу 

биду». “Увоб ова 88 афтду, @с ёудобә, хо! фебуовоп 

Фе oxty. | 

y In РОг. 130, 1309, С 8—9 ioco: 1 rovrov 109 : 

торс Авив. | МЎ 

ô In РОг. 130, 1309, С 11 — D 12 additur: То ис» 

об» Зин» видотф tæv @"дофлот даџора лд тўс TÖV 

Мадам» 2уотош вовавос, мой бутоо» ёу <Ф xat êz 

vor ritl@ tÒ g'nepåiaror, zal tà 248515 ди, хой pa- 

бор пр” блощах той дбунотоє. ТЯ доуйс 08 реодобс 

22еуудгісус, xal тд тёлос тогойтоу оуралодг точ, tò asgi 

тфу Депрароу Муо, xal tie ёр обтотв обсфовос 169” до- 

ивои, Ко? кой? ёвооу 82 буот, гї паоёмахет вкйотф 199 

твусфто»” дофие” ёхдеубреғос thr televtalay фъудотаат», 

ёлёдғпрау ду ої вайиоувс. `Алб убо °Адан yor xal убу 

блёдазоу &0оолог ноода ёрарідито. "Оп 8 où pst- 

гооо влд uóvow тож Вотонілот ої бойшоувс, ilà най 

avråidyovot ий до», zel старртайтогтев л006 о®0то?с, до» 

блб te те с парус абтб», xal тоб фазой tov- 

tois & oyýuaot дижрбрас, хий флолото» 5000816. 

9 Гръцки извори за българската история, т. X 

22. Запитан, този триж проклет учитела: 
Защо обладаните от дяволите нападат и ру- 
гаят кръста, отговори, че кръста най-много 
обичалп като свое дело обитаващите го дя- 
воли. Самите те, казва, го построиха тога- 
ва, за да погубят Христос. А често се престру- 
ват, че го хулят, и охотно бягат от него, та 
хората, като гледат, да го почитат повече, 
уж като пеприятел на дяволите и техен го- 
нител.б 

23. И запитан повторно по какъв начин 
мощите на светите свещенослужителн и бла- 
жените отци вършат чудеса, като отвори не- 
честивите си уста, изригна злобни думи, че 
в тях се били заселили дяволи и ги учиди, 
още докато са живи. Те оставали и на гро- 
бовете им, владсел: душите им и вършели 
чудеса под техен образ, за да изльжат неве- 
жите и да ги склонят да почитат нечестивите 
като светци — защото дяволите могли да 
вършат всичко, каквото желаят, понеже полу- 
чили отгоре власт чак до края на седемте века. 

24. Казват, че винаги дяволите бягали 
само от тях, т.е. от богомилите, като стрелата 
от лъка и че във всски друг човек живеел 
дяволът и го учел на злото и го водел към 
безчестието; след като той умирал, се по- 
селвал пак в душата мув и оставал на гроба 
му, за да бъде наказан заедно с него и дори 
при наказанието му не се отделял от него.г 

25. Казват, че всички тези от тяхната 
вяра, в които ще се засели техният свети 
дух, са и се наричат богородци, че те, като 
зачевали словото на бога, също го раждали, 

а В Раг. 130, 1312 А 8—9 вм. този триж про- 
клет учител: отново от пас посочепият предводител 

на ереста. 

6 B Раг. 130, 1312, В 4—9 продължава: Но ке 
е такава според нас истииата. Защото биват прн- 
влнчани, дори и против желанието си, от силата па 

за ла бъдат измъчванн. Защото воят, телес- 

зания и мъките па обладаваните ОГ MABO 

стьуват, че се измъчват. Те презират 

кръста 

‚ 1309, С 8—9 вм. душата му: ос- 
танките му. 

г В Рог. 130, 1309, С 11—D 12 продължава: 
Че във всеки човек живеел дявол, те са научили от 

ереста на масалианите H потърсп в частга проти 
тях, глава нета и в осемте следващи, и ще разбереш 
[тогава| нейепостта на учениегс. Щом началото 
беше изобличено като лъжливо и краят се показва 
такъв, имам пред вид |твърденнето| за мощите H 
а поселването в TAX на дяволите. Другояче казано, 

ахо у всекп почннал останеше дявол, очаквайки 

последното възкресение, дяволите щяха да се свър- 
шат, защото от Адам досега са умрели безброй хи- 
ляди хора. А че дяволите не само не бягат от бого- 
милите, по и нещо повече, съжителствуват заедно 
с тях и им говорят открито, е явно както от другата 

им заблуда, така и от това, че им се явяват под 
различни образи, ще се убедиш, като минеш по- 
падолу. 
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drigors nak p diw хое афаби Еак аўру mpini Эвотохор,Ч 
а, t r ` » ` ЭБЖ 1 соь r Иб. „Муога tore тонитоте ай и АА из етно, над 

` s е А р . 

блго Фо Е егор ВТО тон тото 
плода З 

«ей TIE а УЧ гате же рева 

ха! Дебит трие sla 12 и Ви той латоби, те pa алой г е TRETE oina 

ғ; пазари ин? хидра» байтове, ngair: пени снавечъгов. 

ир s ЯЁдркг дроибдотоз побери тўр ФА То 

ви тор Жйаррайвие фроги чә птер бн. М є С 
Флтови mèr týs цер, пети Òl gfs рухуфа. илбиз 

зотат, Аброне: тър робей" таба oi pèr Фены perd уортирийие, 

m дг лезтехеидрибхь, 2} 58 пікор Ё tinrin 

ати ото, Jarrokoyiits суд ааба тез ха ае Ачик E 

Те: СА lihas ngun: irès 

« [п РОт, 130, 1317, В 14 — С 4 additur: Ко; од 
тообо? зоб» powořow, боор sdra оо ёғотоотблор 
zai Сбзтоз Лдуоо Фа с lóyov поорооіхоб, fra лераћой- 
виз’ та нотв thy xvolws дзотдхо” фонтд ка! хаойдота 
итатово, 

ё In РОг. 130, 1317, С 13 — 1320, В 5 additur: 
“Or: ĝt об хадалғр ѓу блтф, яой блехдбом пвоводоу 
ysta тобтоѕ бгодътос д 90: ‘ато, дк Еву 6 TÄS аѓоёсєос 
adry Фёооусс, тоа; ддбгонс̧ vro; 120 1с изта tò до0й- 
VUL хот автоб тру дих regis албрась, ха тб péro T000- 
zatraĵðaran beis маі xuciag я/пуат els то "харда даа 
Hevos, dte тор дофиятов длоугитео Вутов, yro natasya- 
9:5, тд» иготробот ЧЕ» аве піоттос абтоб дупосивъйву- 
то» ка! лаоододёто» yoapğ #0дв Оф анвот, 18? нойдт- 
тбу дё adrot, ко идИиста апрув вт, кар тор ос pry- 
сеотвоо” сауухеъд отоу, xal тов воет; ёратомінодё- 
2097, ха пбоуг айф љазтаубде” Ворас лоо нас, 
zal фоод» 29» лоу узу: тавгоу”. Tots yàg наботат, 
ос Горе, но огурвуай обто) 21286: Exortas tor sagà 
ліса» лрэсдохіо»" uye убо «е vslsvtalas пибоас фвто 
лазтос èr дуодої ви колб тр” 329 Вас бос 1лдодво:“ 
ко! лоодооѓа» лад’ град давз, @фйиЕ ив» ліхрбу 
дахобсов пр, добление дЕ отвитиот въйфонт, тр’ Еъдот 
tie хаобас фута ирбортас, xai хаййязоа торбі tuis 
ovupogats pintes, Sioazol ósk хо! д” ахтбивуос адіс 
хатерёовто, отўта nÀ дузйивтов 805 $59 код „дув x8- 
Датой бут» бой, paoračóussos дайудп подс тр” лтоф", 
ка! айс porie ат» ладвслобоцес, их’ 10 додиат xa- 
таоув ас, от той холй $76 ФфАоубс, хо} Фоат) тб 
поовитготи фо тио`адгоб дано». ка aros gèr #2584- 
2755 лод тбу пенивонёгор абтф т9дло" tð oxőrovg ха! 
тўс Ира иахдовэс rò обие 98 той тосађдор rovrov 
„Фоогтов Отаотиосии нйттос Фи 1 Пивов те мое ara- 
стйогов хола т тоб Хотђоос влбрият, вРотибгов, ди a~ 

стизеойеи zül то?с zà файда лойваттас się zékaow alw- 
viov, ЕЁ zol abtròs и} вр tõ» тедуебтор фрфатоов 8807- 
ибх, tàs товйбтос тоб °Алостбдоо megi тайт надо, 
xel усуусќас длодббгис, (с арвъдейс лародоћигуос. 

3 

като поучавали другите, и че с нищо не ги 
превъзхождала първата Богородица.а 

Казват, че които са такива, не умй- 
рали, но се променяли като на сън, че съ- 
бличали тази земна н плътска шири и 
обличали нетленн п божествена дреха па 
Христа. Ставали една плът и един ора с 
него и отивали в съпровод от ангели и апо- 
столи в царството на отца, а тялото, което 
са нзоставили, се разпадало па прах и пе- 

пел, за да не възкръсне никога вече, 6 
27 Призиават само молитвата, която е пре- 

дадена от господа в евангелията, т.е. „Отче 
наш“. И само с нея се молят седем пъти на 
дек и пет пъти нощем. Колкото пъти заста- 
ват за молитва, произнасят тази молитва, 

едип десет пъти с коленичене, други петна- 
десет пъти, а трети повече или по-малко. 
Всички други молитви отхвърлят, наричай- 
ки ги бръщолевения и присъщи на езични- 

а В Рог. 130, 1317, В 14--С 4 продължава: 
Несъмнено и толкова разум нямат, че да разбират 
разликата между същесгвулащото живо Слово н 
просто произносимото слово, да не говорим за YAN- 
вителните и невероятни тайнства относно истинската 
Богородица. 

B PGr. 130, 1317, С 1383-1320, B 5 
Но че ие като пасъп п със събличапе ка дреката ги 
спохожда бсезболсзпецо щори, показа предводн- 
телят на тяхната ерес. Той бе подхв РЕЈ леп па много 
страдания след 1 а присъда да Съде изгорен. 
Измъчваи от страх н със смъртопосип рави в сър- 
усто, разбра, че e надхитрен, когато бе разобличено 
що лото му, тъй пато тайните на пеговата вяра бяха 
изнесени публично и предадени писмено като тро- 
фей. А учениците му, най-вече тези, копто биха 
свързани с него по родство н KONTO му бяха някак 
по-близки, бяха оковаци ц хвърлени в тъмница, 
така за него пройадпа отвсякъде всяка помощ, а 
техпите падеждп останаха напразни. Защото, какг 
се каза, видя учениците си и бдизките си, въпреки 
всяко очакванс, в окаяно състояние, А вярваше, че 
до последния ден всички ще бодат между щастлив- 
ците спорах обещанието на царя. И обвинен от тях 
в предателство, отпусиа изворите на горчивите си 
сълзи и издаде дълбоки стенания, който разкриваха 
вътрешния пожар па сърцето му. Сякаш паранен 
от бурята на страданията, той припалаше, съвзе- 
маше се и пак отпадаше н не можеше да се държи 
ца крака, докато не беше дигнат от тези, на които 
бе наредено да го поведат, H не беше довлечен на 
ръце до кладата, без да може да издаде глас, и из- 
мъчван от силен задух, беше изгореи в огъня заедно 
с дявола в него, па когото се покланяше. И той OT- 
пътува за мястото па мрака и па другите здипи, 
което сам сн беше заслужил. А тялото на този триж 
пещастеп старей пайстина ще възкръсне в деня на 
общото пъзкресение според обещанието на спасите- 
ля, който рече, че ще възкръспаг тези, които са 
вършили зло, за вечни мъкн, макар че той |Васи- 
лий] поучаваше, че пяма да има възкресение на 
мъртвите, отхвърляйки като дъжливи такива сви“ 
детелства и истински доказателства на апостола за 
възкресението. 

продължава: 
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«са фи ток Ери ок поку Ваттойоваи èat тай който 10700186, 

Их’. Tò pèr да’ пей Заливие тоб Дофоот hiyevar, су де Кдатов 
глеефогиегог, Tò 9 пар” atoli тов Ариотет Ма Мувфиитет, бг абтов 

вом? та Чети. Jò низ лек пройврувивот «тон @талилиболни, 

лоби pèr Фуорбонтез арий казодг els Ронойвуцеи" каво dpreiar меб абре 

того» тепавтуј ra ар херайр алей то ЕберуйНом iarijires, ХОР г" 

го доуро у Ó Абров Егамирииакоутав ар лд па? «вто нор 
Прегиа Гліхадобнемн най то петео диби #ладотък. Merà бі то тоюер 

iarann supèr ана длокпробви в; дир вотбран прати zeù пора аз 

ёркретготірар пар хадарот ар подова, ска петом длетотни, | є 
хас 

dg iuge лйрта, вв члоедайич Зигреччнато, и кцетиоеита” дроб дуде 

те маў ремих» уочи ифтор sm абр дог доцинчи тејеіонит, хаф oti- 
вару tòr Яо’ ната дралодйз лизинге из ti дикой tovtov 

zegui qà Кару Ног ни? тёз lupita нутфи Флоте хегома оі wega- 

тгубута; Рок каї реғаїхез te дийкно» Етадотв: тейвтию.8 Кай обтел теч 

дог ЕО ТЕРПОРН, нао» ФЕ огутгдобо кар zarazortiyova тду Butoi 

ха Лаф об: iaso, 2 : 

и», Зоо Tai хате норидо?а хаў rò aziu TOČUIV #4 био 

а In РОг. 180, 1316, А 6 -- В 5 additur: ир yero- 
охозтве, би Ваттодоуѓоу оде” б вбауувихде 1006 08 тр” 
длуфс ло отат, ВАА tir asol тб» и ообтибутоу 
отно. “O дё Колос 2006908 тої$ блтоотбдонѕ т» тоў 
Петер дабу пооовъд Бах трасвъд е. на „з2дов, où таблу 
нд тр». стообвъ 47)” пғ00010у, ЗАА Eva дацбйхоз лг ён 
табтис т0< дрооийс дбуозта логі xat ?тёоас, айбазоше- 
тус 10% лоосвид с. Ensi zal 0098 зтатейв” atots иат 
доуйв длтайс», 098 ALOS ZOQNOE си: Дроароребодон топобтот, 
sor ивта туђу = овратойт ага ро” ойгов иа! влохата- 
orao». Atò xat sys „М дбупти of vioi тоб гъирфтос 
дава? ig боот ust ойт» iour 0 Nvuplos. ЕДвбоотти: 08 
Huégu, tav длаобр čx'aðtðr 8 Nvuglos, кой téte ryotev- 
ботов. 

8 ш РОг. 130, 1312, С 14—15 additur: А де 
вот? гвупоотоос битоз, ди бзфодаёЁ т)? лооадедонё 
соёо». 

y In PGr. 130, 1312, D 3 — 1313, А 5 additur : 
Ei uèv ойу tau pávi tò za ýuĝs gteiso ралмоно, Ñr 
àr ойго тоб `Zoúvrov tò пи твро» Валиора” nel 0 où% 
Фдап uror, Я xal уќ ГПребиви тедвиопоук ти, ха 
дос 5 Кдою; 8 даёт «ло» , Eav uý ис уви? дРда- 
zas xal Пувбратос, où uh со Фр ве и paoueluy той 
9:05, ибтур Бахтобви. Носи yàp ит èv хф нота тб» 
Полка» тітАою nasol тоб åylov ралтісиолос дховесте- 
gov, zal бутноох 815 tù тво? ToVTov хвр опа. РАЙ О то 
из» ўиётгооу Валионо, холй то руду ло тоў Kvgiov 
д0датос уйрет xai бріоъ Пъвбцатос, tò д2 лао?ёхёб оюу 
лбдғєу паовдбду, дай дтоюа». "Ез по тб» дехтбу адтойс 
ntà Во” neol tovtov убуралти; Дйлати обу ло бу 
даи vær тобто pabet» айтобс, iva угигодба тоб diyt 
роб хог Delov Валиоиолос. 

з2 Матей 9, 15. 

ците, като безразсъдно пренасят спомена- 
тото в евангелията бръщолевене към TAX. 

28. Казват, че нашето кръщаване било 
кръщение Йоаново, понеже се извършвало 
с вода, а тяхното било Христово и ставало, 
както смятат, чрез духа. И затова, ако ня- 
кой се присъедини към тях, те го кръщават 
отново. Най-напред му определят време за 
изповед, очищение и усърдна молитва, след 
това, полагайки на главата му евангелието, 
прочитат „В начало бе Словото“, призовават 
своя свети дух и изпяват „Отче наш“. След 
такова кръщение определят отново време за 
по-подробно обучаване, за по-въздържан жи- 
вот и за по-чиста молитва, след това искат 
доказателство, че е спазил всичко това и че 
се е подвизавал ревностно. След като го 
утвърдят едновременно мъже и жени, по- 
веждат го към прословутото си посвещение: 
те обръщат окаяннка към изток, отново 
полагат върху нечестивата му глава еванге- 
лнето, присъствуващите мъже и жени го до- 
косват със светотатствените си ръце и пеят 
нечестивата си молитва. И така те посве- 
щават — завършваг, по-скоро довършват и 
потопяват във вода достойния за морското 
дъно и за погибел.в 

29. Обличат се като монаси и сн служат 
със своята външност като с примамка, при- 

а В Раг. 130, 1316, А 8—B 5 продължава: без 
да разбират, че свангелското слово разбира цод 
бръ щолевепе ие простото многословие, по искансто 
на пеподобаващи неща. А господ предаде на апосто- 
дите молитвата „Отче наш“ като основа и образец 
за мелитва, без да ограничи молепето само с пея, 
но за да могат тези, които вземат от пея съдържа- 
ннето, да съставят и други [молитьч], за да се уве- 
личи моленето. Защото отначало не им пареди да 
постят и пе им позвсли да се подлагат на суров 
живот в такава степен, както след исговото възкре- 
сение и възнесение на нсбесата. Затова и рече: 
„Не morar сиповете на сватбаря да жалелт, докато е 
с тях младоженсцът. Ще дойдат обаче дни, когато 
ще им се отнеме младожснецът, и тогава зо постят. “#2 

6 В PGr. 130, 1312, С 14-- 15 продължаза: Това 
е благодарствеп хими, че с оназил предаденото му 
безчестне. 

в В Раг. 130, 1312, О3--1318, А 5 продължава: 
Впрочем ако пашето кръ ъщение се извършваше само 
с вода, така без съмцение би било нашето кръщенис 
Исановото. Но понеже се и не само с вода, 
но н с дух свети, както учеше господ, казвайки: 
„Ако пе се роди пякой от вода li а не може да 
влезе в божисто царство“, наиразьо лаят. Казано е 
и в частта Срещу павликяните по-точно за светото 
крьшенне и потърси там главите за него. Но нашето 
кръщение сгава според казапото от господа чрез 
вода и дух свети, а тяхното отде е взето, нека NO- 
сочат. В коя от.посоченнте от тях селом книги е пи- 
сано за него? И тъй остава, че те са научили това 
от дяволите, за да бъдат лишени от истипското бо- 
жествено кръщение. 
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лана огиы, тў xodim tor izar Фиокойлловтав, tn и аа вр пари 

дедбиввов бай те г", насан Палолиниш zùr да zal та НЕМО 

ларетфуйу ib дудутиргор Еуоцу оифокйкогрров аи во 
кдироор ка! хагеифудкоот доз Крозви. 

$. Er foyi г тата tluuytyirais лира дадакочи дапвурьоднатов 

пиле tis пене gat ror zet амар ЛРЕбНа мд ритдакси" та’ Хой» 

изанехбиниев xat бога той 4045. блотбун: tò Коди Evayyijsov яе 

флоте не wè То таз. аён; юна антов: xek подове вада кай PRETEČE 

ха! баби” дени д ёнадиодіы кай битгногер» каї бребкпяєр май талвагос 

фоокети ка die, Pedir ха t; елар «ден ие Tiğ хосте лата RAT,- 

оба» аннувртах ніг тр уохайно биде За, ЭногГортев ЎР кат циходи ней 

Зейрдбтав» дроктва siy плейват. Kapot po aootuirortos 290000леіоосог 
т асіну ие выйти, Кн dre те Мог уиоср ав кар паи 
Ёоубеюктаь хаї kd tes ciao бу бони, tote вр тӧте тор иъхебиа теб 

Snåntqgior лотідоачик, Вларихай!лиов Jånugrnotrtes кей та вдуната тоб 
диво» небтаустобртев шой, 

де. Аерогов» ойх уно ибго" пофиг, liù ze блар рИлио тд» 

пате ні» во убодта Вабеубуног, tèr ВЕ ад» бъ barize» йрдоа, tò бХ 

деви те чек ск Днолуминолон ввуобхоу,- 10р бағд абер «в Tà їду 

тайга деи ФА низ наранен“ схбъос 60, теб, дог ха) фбс 

блохорена.Й 

АР. Hios одвошевог барца wå qergdðu ка ларбонкий» napay 
ўён пута оз бепн ЗР, РЛ ЗЕ те офтобе iat тойлор кайбосет, 

абру zin Ontos ара ларизув Мих ѓадіоков' crs у artaz. "Ек tovtov 

di под йог, ба мар форуотитг, а хит лорга» рю корабль, Пер 
РИТЕ А 

ди". Побиугна nèr лбе тор блхђотатёоо» tò ливтеёги elz петёоа 

май піде sat dyor zwenn пео Монти, tùs toets ФЬ табтаѕ къв ти 

пати повийлтона и дейброхоледоюлок тото” italan вногона Ög 

roziou дебата, 
èe vkot, ahr, » пребиктоф, каф обта кодазтрбо ее тобтов В пе sle 

Olyouévov 98 т00« 

лаф Фиитбрер арчу га ите ёхіднлорта, ти 

теотбнопо би РА её» | хай Ве тийн: пай хархтог, 

а № Раг, 130, 1320, С 3 additur: дей 10 охйиа. 
8 in РОг. 130, 1320, С 4 additur: ко! дюожу бш- 

Мас доџВауоутес̧, дгулолтос. 
у in РОг. 130, 1320, В 9 loco: ғйробуоу: veaviar. 
з Io Раг. 130, 1320, В 10—15 loco: охбтос̧ yo, 

Фо, ŝoti xai бс блохеіетов : маі ёболелоутор at- 
тос, xal дедаахбу тоду дзчоо»” sirat т» Фау Тойда, xat 
Мдророз KATA ту тфг ognuátor то то дгароод», хай тр 
вов котатошр ts бб фбовоз тобгоз ёухатадлеи- 
офуте”, 

+ In PGr. 130, 1320, С 10—11 
вото». 

$ In Раг. 130, 1292, D 9 additur; omparosiði ... мої. 

` г 
кав мис additur : 

от Евтимил Зигавин 

гайки вълка с овча кожа, та като посрещ- 
па [чякогоје набожноё с лзцемерна реч, да 
изплюят отровата ида могат да примесят в ме- 
дено-млечното питне отровната течност, поне- 
же притежават коварен, порочен и подъл нрав. 

30. Отначало те просто наставляват по- 
свещаваните, като ги увещават да вярват в 
отца и сина, и светия дух, и да знаят, че 
Христос е приел човешка плът и дал на 
светите апостоли светото евангелие. Те още 
ги съветват да спазват евангелските повели, 
да се молят и да постят, да бъдат чисти от 
всякакъв порок, да ие притежават паа и 

‚да понасят с примирение злото, да бъд 
смирени, да говорят истината и да се Бои 
помежду си. И лзобщо гн поучават на BCH- 
какво добро; така ги примамват с полезното 
поучаване и постепенно ги завладяват и не- 
усетно ги водят към гибел. След известио 
време те започват да сеят към житото и пле- 
вели. И когато направят нещастниците свои 
покорни и подчинени и ги хранат здраво в 
мрежите сп, тогава именно им дават да пият 
това отровно питне, неприкрито Согохуд- 
ствуват н ги въвеждат в дяволските тайнства. 

31. Казват, че често не само насън, но и 
наяве виждат отца като старец с дълга бра- 
да, а сина като възмъжаващ юноша, а свети 
дух като голобрад евнух»? тъй като дяволите 
лесно се превъплъщават в тези образи. 
Защото, казва се, |дяволът| е мрак, а се 
преструва на светлнна.г 

32. На втория и четвъртия ден ив петъка 
на всяка седмнна си определят да постят 
чак до деветия час. Ако обаче някой ги по- 
кани на трапеза, веднага забравят наставле- 
нието и ядата хато слонове. От това става 
ясно, че безчинствуват, ако и на думи да 
корят блудството, като че ли са лишени от 
плът и тяло. 

33. Мамят по-простите, като вярват в от- 
па п сина H светия дух п като прикачват 
тези три прозвища към отца и като смятат, 
че той е надарен с човешки образ, както бе- 
ше посочено по-горе, и че изпуска ст двете 
страни на главата си лъчи, единия на сина, 
а другия на духа. И така вярата им се на- 
сочва към някакъв чудновате бог и в дей- 

а В PGr. 130, 1320, С 3 продължава: привидно, 
6 В Раг. 130, 1820, C 4 продължава: и каго по- 

лучат възможност да разговарят без подозрение. 

в В РОг. 130, 1320, В 9 вм. евнух: младеж. 
г B Рог. 130, 1320, В 10—15 вм. Защото... 

светлина: Те ги лъжат и учат, че света троица е 
неедиина и различна с оглед па различисто па тези 

образи, като им внушават арнанското обрязване на 
единия пол. 

д В Раг. 130,1320, С 10--11 продължава: и пият. 
e В Раг. 130, 1299, Р 9 продължава: плътови- 

ден и. 
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тис тов лоб буди" 9508 ошто» Сломияеевто: аётої 

<: проокбтана, | тб» дно». 

10. “бек CAG roos боб ТЗ осир абе intà ВЕ кон атего- 

Ио дни: ха? лоб: три ithear среда бот, shig sie gåiyyoplar Teis 

лите, лъцидиегат беаћеўрбохвр тир Е) вухор. 

А. 2абеторииа qis moks Зібдора бона СХ афтбр до коан 
mo yagier вита" поовфенЛагокиь, 
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Ёрроѓас и sreòg то дохобу ато шатар ёоотех" ха ода nèr 
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аа Порта, табта то: ка Хабы паба бест 

Dou дё regl «вкосотойнтоу dem, об алой: инч, хай 
Ней путобуобас ало sirar тобр èzhextoby zel фрасосе 

ие ирроотоногу тоб Хоб рогови. 
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gapis натшожочи ] ха ии: тов РОС обр уо GON 7 А сатат; ро». 

"уо: yàg бос пройкбтутев oi дисаифахонец zeh лов: таз 

дто ес тт Рвабруиб «89 а длохуоуив ха моделер 
ni varri бу reg lhiyyov хай дхотодбус игогої yivduevor giypor- 
он «ВЫ: в6 оба та mepl тобтоу безтбуиате zel усталт?- 

богов ха! влоотрафръусоттав“ той ал" диво» катадиеватуитев 
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PE JETES, fra ир Аро ботов икать, дону блә тоб 
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ИХ. Bieu roudsoror riy агуолорі п акта" Фи а 
то po рер ди то" Хозотох hrot Tùr Мох 107 двоб тбу 
хроггроута тӯ потеов про Фин, оддур 0 voočot riy 
хай тиб: йух, пеон» Фери три лоб өто 
герт рта Аброр тїс дне, Kel ибуогз nèr «вид oog 

а [п РОг. 130, 1292, D 11 — 1293 А 5 loco: Ozo- 
нёуоъ 05 тодто той moos наз» двой Дело» блойила- 
vetar оттос 02199) жооожатоиев, й тб» дицо е»: То иё» 
0%» лоосфлтани 1 Пето! тас ғіопиёғас това „кщровас ёх 
тўс Хаве ос 080605 даро», thy 96 тоб тдгобтот доуца- 
тос дуатрол Сарарвоу Èr тф tithe тф хата Хавгауд». 
Тӯ ифуто тгоолороофід тоб хот айтобс 9607 тд ороло 
вёс май 16 tis ноос 0120хото» бохёов подс Авууот. 

в In Раг, 130, 1292, С 12 additur: лазобоуов. 
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о несъществуващ. Щом за тях из- 
чозва истинският бог, остава им истинското 
преклонение пред дяволите.а 

34. Когато бъдат опровергани от някой 
цитат на седемте книги на Писанието и тряб- 
ва да признаят истината, веднага се обръщат 
към нносказание, опитвайки се да избягнат 
изоблнчението, 

35. Отхвърляйки книгите на Мойсей, те 
честоб вземат от тях думи за своя защита. 

96. Казват, че в съновиденията самите 
дяволи блудствували с телата на хората, ка- 
то или нападали, ил: били нападапи. 

За евангелските слова. 

37. Тълкуват прегратно изцяло спомепа- 
тите седем книги, като изопачават думите им, 
кзкълчват правилния им смисъл H ги нагаж- 
дат към своето ученге. Каквото е казано в 
тях за грешинин, безбожници и идолопоклон- 
ници, това те припислат на нашите вярващи. 

А каквото се сащ за любимците на бога, 
вземат го за себе сп п казват с пълна увере- 
ност, че самите те са язбракиците, праведни- 
ците и наследниците на бога. 

938. Да разказваме предаваното от тях 
тълкуване на всяка книга, което представя 
по-скоро отклонение и изменение на устано- 
велото, би продължило дълго и би ни било 
нужно много време, а освен това явно напра- 
зен труд и усилие, което не води към нищо 
полезно. Когато някои се зачетат малко и 
се изморят от безсмислието на техните бого- 
хулства, ще почувствуват подобно на стра- 
дащите от морска болест, добре зная, виене 
на свят и ще им притъмнее пред очите н 
тогава веднага ще захвърлят тезя съчинения, 
ще ги презрат и отблъснат. Така ще ни спе- 
стят голямо неудобство. Но за да не изглеж- 
да, че си готвим защита и че се опитваме да 
е избавим от този си труд, като тълкуваме, 

да не кажа извъртаме според тяхното без- 
умие някон слова от евангелието ка Матей, 
ще определим по една глътка делвата, по 
една струя Извора и по една нишка тъканта. 

39. Наричат своята църковна общност 
Витлеем, защото сред тях се бил родил Хрн- 
стос, т.е. словото божие, което възвестява 
истинната вяра. А Ирод зоват нашата църк- 
ва, понеже се опитвала да унищожи родено- 
то у тях слово на истината. Също така нари- 
чат себе си маги и само тук говорят истина- 

а В Раг. 130, 1292, 0011-1293, А 5 вм. Шом... 
дяволите: Да отдават на отца споменатите три име- 
на те са възприели от савелианската ерес. И извра- 
щението на това ученис трябва да се потърси в частта 
срещу сазелианите. А това, че представят бога с 
чудповата форма и с плътски образ и с иесбикновен 
вид, е достатъчно да ги изобличи. 

б В РОг. 130, 1292, С 12 продължава: хитро. 
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арпрагоси" вастоа, тобто идрор (а, Феготтва“ утар обо staw 
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arrou. баха DÈ «йтоб тур те Меди той Уди хо) тў» woghy 

тов Ngiro ор дущрейисфи» пара “Нобдог, дпдоубте тоб 
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èro вдо тур ханкдое ха? бору» дериат тър 
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пос тоате tois сирафич Фитъйубивтот“ Gorge 98 Кубков 
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ррацибоз ка ай на“ ходиш иі» таш тоб посао удиое 
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Элни 60067 тор лобдооно» yko néooy увнбсйав хай тоб 
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побтгоор, тоб дЕ gregor. 

ид. фиргаафогрв ха! Хаддосха оса Еохоикуоге 

tai то балтьона Jwdwov продауодегоно тор хи бийс 
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33 Матей 3, 4. #4 Псалми 119, 103. 

та защото действително са 
сквернители и измамници. 

40. Нашата църква пък наричат Еруса- 
лим. А Мойсеевия закон — звезда, защото с 
него сме дошли до нашата вяра. После от 
нейните свещенослужители и другите гра- 
матици и фарисеи те узнали, че Христос е 
роден в споменатия Витлеем. Защото от нас 
са излезли техните първи учители. 

41. Разправят, че Рахил бпла някаква 
вдовица с две певръстни дъщери. Когато 
Игод събирал младенците от мъжки пол, тя 
помислила, че те ще получат почит и награди 
от него, преоблякла ги като момчета н ги 
завела като свои синове. Но след като и те 
заедно с другите били погубени като MOM- 
чета, другите майки плакали просто, а Ра- 
хил безутешно, защото искала да измами 
други, ав същност тя била измамена и сама 
погубила безразсъдно дъщерите си. Тълку- 
вайки иносказателно това предание, казват, 
че Рахил означава пебеспия отец, а децата 
му — както душата на Адам, така и душата 
на Христос. Когато Ирод, т.е. владетелят 
на света, ги погубил, бог-отец плакал неуте- 
шимо поради тяхната гибел. 

42. Казват, че „самият Иоан имал облек- 
ло от камилска козина и кожен пояс около 
кръста си. Храната му се състояла от ска- 
калци и див мед.“ Това са евангелските сло- 
ва. Трябва да видим също какво казват за 
това безумните, оглупели и побъркани хора. 

43. Камилски влакна наричат заповеди- 
те на Мойсеевия закон. Казват още, че той 
бил нечист като камилата, понеже позволя- 
вал на последователите си месоядство, брак, 
клетва, жертвоприношения, убийства и мно- 
го подобни. Кожен пояс наричат светото 
евангелие, понеже е написано на овчи ко- 
жи. Скакалци пък — заповедите на Мойсее- 
вия закон, понеже не могат да намерят пра- 
вата посока, нито различавали по-доброто; 
а див мед -- светото евангелие, тъй като се 
струва като мед за тези, които го приемат. 
„Колко са сладки, казва |псалмопевецът|, 
твонте слова за вкуса ми; адиви за тези, 
които не го приемат поради горчивината от 
тясната врата H трудния път към него.“ 
Казват, че предтечата бил между стария за- 
кон и новия и че участвувал и в двата — в 
единия най-напред, а в другия после. 

44. „Фарисеи и садукеи, отиващи на кръ- 
щението на Иоан“, те наричат вярващите 
като нас. О, безсрамие! След това надменно 
ни наричат змийски изчадия, т.е. рожби на 
змията, която, както е известно, прелъстила 

магьосници, 

35 Матей 3, 7. 
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за Матей, 3, 11. 3 
5, 13, 14. 42 Матей 5, 18. 

38 Матей 4, 8. 

Ева. А искат да не се сърдим, тъй като Йоан 
Кръстител нанстипа така ви бил нарекъл. 

45. „Обувки па Христос“ наричат при- 
мерите от чудеса, конто той показал ка уче- 
ниците си и на народа. Тях Йоан не можел 
да докосне, защото изобщо не можел и той 
да направи такива. „Веялка на Христа“? — 
вангелското слово, зашото излизало от 

устата му. А „гумно“ — христняните, 
както едните, така и другите (едните били 
православните, а другите, напротив, друго- 
верците); ж ито — тяхната гари тъй като 
била чиста и живитедна; плява — наша- 
та вяра, гонеже била безполезна и достойна 
за огън. Но кое благочестиво ухо може да 
понесе такива злослогия? Душата ми страда 
за тези глупости и сърдетс ми се свива според 
думите на пророка. МИ аз желая да прекъсна 
словото си, да не продължавам повече и да 
не изнасям наяве и да не позволявам да се 
запаметява това, косто е достойно за мрак 
п забрава. Но трябва да се насиля още мал- 
ко и да издържа твърдо, доколкото може, 
брътвежа на тези безкрайни безумци и без- 
срамници. 

46. Висока планина нарнчат вто- 
рото небе, на което оро бил заведен от 
дявола и видял всички царства па 
perta.’ И казват, че и. не би се из- 

качил на пего, ако не го смятал за собстве- 
но творение. Нито пък би казал, че му са 
дадени всички царства, акс не му била от- 
стъпена властта над тях, като на сътвсрени 
от него, както обяснихме това при басно- 
словния разказ на тия измамници. 

47. „И когато Исус напуснал, казват, 
Назарет, отишъл и се заселил в Капернаум. “89 
Назарет те наричат нас, а Капернаум себе 
си. Те твърдят, че Христос сега живеел у 
тях, като изоставил отдавка нашата църква. 

48. Твърдят, че Христос изрекъл всички 

блаженства само за техните вярващи, т.е. 
за богомилите. Защото те били нменпо тези 
„BHOM духом, кротките, гладуващи и жаду- 
ващи за правдата“ и т.н. Те билн наричани 
и „сол на земята и светлина на света“, и 
каквото Христос казал на апостолите. 

49. „Една йота, казват, или чертичка ня- 
ма да отпадне от закона, докато не се сбъдне 
всичко.“ Й ота смятат десетте заповеди 
па закона, а чертичка — пак същите. 
Защото ако някой изправи накриво поста- 
вена чертичка, ще направи йота. След това 

обясняват, че в никакъв случай пе биха от- 

паднали десетте заповеди на Мойсеевия за- 

кон, но той щял да остане пазен ст евреите, 

H Матей 39 Матей 4, 13. 19 Матей 5, 3, 5, 6. 
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43 Матей 5, 17. 
5, 38. аз Матей 6, 6. 

14 Матей 5, 25. 35 Матей 5, 32. 

докато изчезче небето и земята. „Не дойдох, 
казва, да разруша закона на Мойсея, но да 
изпълня небето, опразнено от обитаващите 
го пякога ангели, и да попълня местата на 
падналите сили.“ 

50. Ако вашата правда, казват, не над- 
мине правдата на книжниците и фарисеите, 
няма да влезете в царството небесно. Но 
киижници н фарисен наричат нас, повеже 
сме се занимавали с кияжпичество и сме се 
гордеели с него. Казват, че тяхната правда 
превъзхождала нас по това, че проповядва- 
да по-истинни неща, и те водели по-изряден 
и чист живот, тъй като се въздържали от 
месо, брак и подобните неща. 

51. „Бъди, казват, благосклонен към про- 
тивника си.“ Наричат противник на хората 
дявола и глупаво тълкуват, че трябвало да 
бъдем благосклонни към него ида му сдужим 
с преклонение, както предадохме по-горе, 
та да не би в деня на страшния съд, като 
презре и отхвърли тези, които не му се под- 
чиняват, да ги предаде на съдника и бога, 
за да отговарят за измамата. 

52. Понеже думите от Писапието: „Всеки, 
който напусне жена сп освеп поради прелю- 
бодейство“° и T.H., противоречат на тяхната 
догма, че не бива да се свързваме с жена, 
те казват, че тези думи | били недостъпни 
за всички и неясни, а били разбираеми само 
за тези, които са се отказали от плътта. А 
за да докажат правилото за безбрачието, 
привеждат словото на господа, който е казал: 
„В деня на възкресението нито се женят, 
нито се омъжват, 48 като обясняват безраз- 
съдно, че възкресение е покаяннето п еван- 
Е живот. 

. „Да не се кълнеш, казват, в Еруса- 
а понеж е е град на великия uap.“ Be- 
лик цар наричат сега дявола като владетел 
на света. Бъди милостив към нас, господи, 
когато предаваме техните богохулства! 

54, „Чули сте, казват, че беше речено: 
око за око, зъб за зъб.“ Очи те наричат 
двата закона — закона на Мойсей и закона 
на евангелието, а зъби — двата пътя, ши- 
рокия и тесния. Когато Христос дошъл, дал 
закон вместо закон, евангелския вместо 
Мойсеевкя, и път вместо път — тесния BME- 
сто широкия. О, плоска простота на неве- 
жите! 

55, „Ти, казват, когато се молиш, влез 
в стаичката си.“ Стаичка наричат разума. 
И подтикнати от това слово, проповядват 
никой от тях да не се моли в църквите, ма- 

46 Матей 22, 30. 4 Матей 5, 35. #8 Матей 
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10 Гръцки извори за българската история, т. Х 

52 Матей 7, 15. 
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кар и ясно да слушат пророк Давид да под- 
каня да славим в църквите бога. 

56. „Погледнете, казват, птиците небес- 
ни. Те нито сеят, нито жънат. . “9 и пр. 
Птици небесни смятат монасите, които се 
подвизават по стълпове. Те прекарват жи- 
вота си в безделие и се хранят ненужно от 
пебесния отец. Наричат себе си полски ли- 
лин, понеже били бели г своята душевна чи- 
стота и мироухаещи в добродетелите си. С 
никоя от тях Соломон не можел да бъде срав- 
нен — омърсено било покривалото на него- 
вата душа. 

57. „Не давайте, казват, светите неща на 
кучетата и не хвърляйте бисерите си пред 
свинете.“ Светн неща наричат своята HENO- 
кварена вяра, а бисери — тайнствените и 
скъпоценин правила на своята заблуда, а 
кучета H свине — о, прекомерна дързост! — 
нашите благочестиви хора, като идолопо- 
клонииці. Ужасявам се да изрека другите 
им безсрамия. След това прибавят, че за 
куче и свиня вземали този, който отива при 
тях. Най-напред те го очистват чрез пост и 
молитва, след това го кръщават, както пре- 
дадохме по-горе. Сетне, така възгордени от 
малките сн успехи п напредък, му доверяват 
спокойно светите неща и бисерите. 

58. „Пазете се, казват, От лъжепророци- 
те.“ Дъжепророци наричат — о, глупост!-- 
великия в учението Василий, светилото на 
богословието Григорий к Йоан със златната 
уста, понеже създавали догми. Аз премъл- 
чавам остапалите им безумства, които те 13- 
ричат повече от другите срещу тези светци. 
Затова те са достойни за мълния, буря, безд- 
на и всяко друго наказание. 

59. „Мнозина, казват, в онзи деп ще ми 
рекат: „Господи, господи, не в твое име ли 
пророкувахме и не в твое име ли бесове из- 
гонихме? И тогава ще заявя, че никога не 
съм ви познавал. Идете си от мене вие, KOHTO 
вършите беззаконне.“ Като тълкуват пре- 
вратно тия именно слова от евангелието, те 
казват, че това били нашите свети Перарси 
и божин отци — който са били удостоени с 
пророчески дар и са изгопили бесове и из- 
вършили твърде голям брой други чудеса, 
но всички чудеса били извършили живее- 
щите у тях бесове, за да плашат глупците. 
О, бясно куче, под устните ти се крие змий- 
ска отрова! 

60. Под „разумен човек“ разбират себе 
си, тъй като „построили къщата си върху 
канарата на молитвата „Отче наш“. Под 
„неразумен човек“ разбират нас, понеже „сме 
си били постропли къщата върху пясъка“ 

52 Матей 7, 22, 23. 54 Матей 7, 24, 26. 
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на другите молитви, които са много, слаби 
п безполезпи, както им се струва на тези 
безумци. 

61. „И дойде, казват, при него един книж- 
ник и му рече: „Учителю, ще вървя след те- 
бе, където и да идеш.“ А Исус му казва: 
„Днисиците си имат леговища и птиците NHE- 
бесни гнезда. А син человечески няма къде 
глава да подслопи.“”? Книжник наричат все- 
ки образован и сл предават един другиму 
да не приемат за ученик образован човек 
по подражание, както се каза, на Христос, 
който пе приел книжника. Лисици смятат 
аскетите, затворени в тесните килии като в 
някакви дупки, А птици небесни — стълп- 
ниците, както беше споменато по-горе. При 
тях Христос изобщо не отивал, понеже те 
билп недостойни за неговото присъствие. 
Наистина „гроб отворен е гърлото“ на ne- 
честивците, изригващо през богоборческата 
им уста зловоние и леещо гибелна отрова. 

62. „Двамата, хванати от бяс, който из- 
лизали от гробищата“, те наричат съело- 
вието на духовниците н съсловието на мона- 
сите. Защото те постоянно прекарвали в ръ- 
котворни храмове, които били гробници, 
съхраняващи кости на мъртъвци. Така не- 
честивците наричат мощите на светците. Тези 
две съсловия са твърде страшни за богоми- 
лите, затова никой от тях не можел да мине 
по онзи път. „Голямото стадо от пасещи сви- 
ни“98 са според тях простите и неуки свине- 
подобни хора, при които те отиват, учат ги 
и после ги хвърлят и удавят в морето па 
греха. 

63. „Ново вино“ наричат своето учение. 
„Стари мехове“ — тия, който не го възприе- 
мат. „Нови мехове?? — тия, които го възЗ- 
приемат и се изпълват с него. 

64. „Жената, която страда от кръвотече- 
ние дванадесет години“, смятат църквата в 
Ерусалим, понеже страдала от кръвотечение 
поради разливаната от жертвоприношенията 
кръв сред дванадесетте племена на Израил. 
Нейното кръвотечение спрял Христос, който 
погубил след известно време Ерусалим. 

65. Чуйте и още по-смешното тълкуване 
и след това узнайте невежеството на тези, 
които не брътвят нищо по-добро от пияните 
баби. Думите на Исус: „Той им се разгневи, 
като. . .“! тълкуват, че ги нахранил със 
словото. 

Но не изглеждам ли и аз умопобъркан, 
като отвръщам на думите на умопобъркани? 
Срамувам се, повярвайте. Говоря тези неща 
против волята си. Затова и отминах нарочно 

56 Матей 8, 20 сл. 58 Матей 9, 17. 0 Ma- 



Euthymii Zigabeni narratio — Изложение от Евтимий Зигавин 75 

доспио» ёл, до каб влпосдух гб дъ бета дгувроауинък“ yoh 
Оё roig Стеруенеитед био ти Мур тобтет бету 

и ав межанеға та «итар U фату бета меран" дет) 

pho соно yarig гроб еие лору Тиврби tig 1b te- 

лкт дебнат? ad шоду даволйакие" Пе опа ра 
ха тагисатен библ абгон, наро Рока? пой биб 

блош буб тобеи и блок zai un долей Вертов, усиккате при 

праг roč Дори zal зген хоосойиетот, ву тои tie Si- 
ате zeroi игре. Кариби ите овбурикв ро левое zet 

Двор рийн z ii енигое иён Хейл тоб ту Фусу tatty 
сдодоуке, роии пафавтробвиноз „бр аби лер 
Зенуго: 0 римачнизтоиетод zal игреббунтуов бабр Jast- 

дабу za и Сичирнит roë добиетоз блоха еі 

дескенмонекеа табтото фаелва bpe накткубдер блоуарлор 
ДВ: хе! ziið ор" ка УР nèr Фиаур А Guevor нетая 

порт, при ОК хайцато кита лои тор Тоу ёлауерубивтор 
нето, пий меої тобо подобна zal оси рог тобу Си 
тв лса Како фахррацарко ва Gua ха пойсимойа Zare- 
райе пр бе атоо блот ленерба», Tor лоби eis ah 

ге рат ивведбитале лбе иі уби ó nèr игобеган 

дето" лоуробг Рори авувуханетов тур донишу т: 9 
бр аду ае Horsnes dStore Оо бор фдбршто, нес 

Jorie nir та ддриеги thg аот ву ее лоте zet déze, 
дезен Ро теги леа» Фу бор ий артозга" negiovg 98 

нем ны Не го 2редоо” водите tig Феда ма} терым 

aloy оба бау абл лале ните ке оту nèr Вхатбраз 

далелтойбта, segis 08 zet toron квкейвг térsz zóre кей 
бе гог одев рох kat то ni o3erwéasroy zð garte. 

Хо нано Hagger za etoh тб» Erotekeauuéror* Gerts 

зи yàg i toč дойхозто Тр мера то’ 88 иеоби аб 
тоб хе нету 10 zuguóregu nèr оса пъ, th Ò иел 
rå дъ домкс А А erar ис Сера" zul товрдиейк ye otruig 

haion, бу об то обо» ереста tiy ФидвАг зоб Фао 
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62 Срв. Притчи 26, 11. 

много неща и записах само откъслечно взети 
думи. Читателите трябва по това малко да 
разпознаят и останалото, което, казват, е от 
същото тесто. Павлязохме в огромно море 
от безбожие, за което ни трябват много дни 
да го преплуваме, а ние малко се отдале- 
чихме от сушата и чувствувам, че ви се вие 
свят; аз повече и преди вас страдам от това 
п предпочитам да снема словесните платна 
и да дам обратеп ход, за да сляза вече на 
пристанището на мълчанието. И още повече, 
че замлъкна злият и бъбрив език и спря без- 
божната уста на този, който поучаваше с 
тази проклета бъбривост. Защото неотдавна 
го призова най-човеколюбивият и велико- 
душен наш император и като разкри лице- 
мерната му дейност и го разобличи, устано- 
ви, че дрънчи фалшиво като празна тенекия. 
H когато даваше вид, че се променя, ту вед- 
нага сдед това като куче се връща па бълво- 
ча си," |императорът| свика всички висши 
духовни п светски лица H осъди на изгаряне 
този, който беше пратил мпозина в огъня на 
ада. Сега той загина на кладата, като завър- 
ши зле с безбожието сн. Но кой от тези, KOL- 

то знаят да предават със сълзи скръбта си, 
би оплаквал достойно човека, който е H3- 
учавал догмите на заблудата в продължение 
ка петнадесет години и ги е проповядвал след 
това петдесет и две години, и е тикнал в 
пропастта на гибелта безброй свои ученици, 
като най-сетне се е отделил от тях пе невин- 
но. Той е загубил и двата си живота не по- 
паднал и на този, н на онзи свят в огъня, 
преминал през угасения към този, който HH- 
кога не угасва. 

Трябва да бъдем спокойни и за остана- 
лите, защото е вече смазана главата на змия- 
та, а от трупа и крайниците й по-оласните са 
заловени, други ще бъдат, а за |излавянето 
на| третн всеки ден се съобщава. Ние xpa- 
ним добри надежди, че и опашката |на змия- 
та! не ще избегне бдителната ревност и усърд- 
ното разследване на най-боголюбивия нмпе- 
ратор, който със загриженост полага уси- 
лия на всяка цена да обхване в мрежата 

всички тях и да запази чист от плевели по- 
сева на благочестието. 



ІП. ПАТРИАРХ ГЕРМАН 

Патриарх Герман JI живее от 1175 до 1240 г. Син на босфорски рибар, той бил дякон 

в цариградската църква „Света София“ до 1204 г. Когато през тази година Цариград бил 

превзет от участниците в ГУ кръстопосен поход, Герман се оттегля в манастира „Св. Георги 

Красив“, който бил разположен в околностите на гр. Ахираос в Мала Азия. Там той мона- 
шествува и поучава, докато през 1222 г. бива ръкоположен в Никея от никейския импера- 

тор Йоан Ватаций за патриарх на Цариград. 

Герман И бил патриарх през времето ва латинското владичество в Цариград и през 

годините, когато в България царува Иван Асен П. През негови дни (1235 г.) била официално 

призната пезависимостта на българската патриаршия. Герман влязъл в преговори с деле- 

гати на пала Григорий ІХ за сключване на уния с римската църква, но тези преговори за- 
вършили безуспешно. През ХПІ в. богомилското учение било широко разпространено на 

Балканския полуостров и в пределите на Никейската империя в Мала Азия, в самата визан- 

тийска столица съществували две богомилски общини — църквата на латинците, които из- 

повядвали вярванията на катарите, и църквата на местните гърци. 

Като ревпостен борец за запазване на официалната православна вяра Герман отпра- 

вил послания до християните в Цариград, за да запази и укрепи тяхното верско единство. 
Той писал също послакия до папа Григорий, до лативския патриарх на Цариград и посла- 

ния до гърците в Кипър и други слова против еретиците. Главното му литературно наслед- 
ство се състон от християнски проповеди — хомилии. 

В преведеното по-долу писмо Герман излага еретическите възгледи на богомилите 
и се стреми да ги обори чрез личните си разсъждения. 

РЪКОПИСИ: Cod. Coislin. Graec. 278 fol. 12 b — 16 (ХІҮ в.), който се пази в Националната би 

блиотека в Париж. 

ИЗДАНИЯ: Migne, РОг. 140, 595—598, 621—757. — С. Ficker, Die Phundagiagiten, Leipzig, 
1908, р. 115—125. Цо това изданис е направен нашияг превод. 

КНИЖНИНА: К. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, München, 1897, 

5. 174 — р. Angelov, Der Bogomilismus auf dem Gebiete des byzantinischen Reiches —Ursprung, Wesen 

uad Geschichte, 11 (ГСУ, Ист.-фил. фак. XLVI, 1949/1950). — Д. Ангелов, Богомилството в България, 

София, 1969. -- Д. Ангелов, Б. Примови Г. Батаклиев, Богомилството в България, Визан- 

тия и Западна Европа в извори, София, 1967. — С. СапКота - Ре Коуа, Apparition et diffusion 

du БогопИзше..., Études historiques, VII, 1975, с. 19—27. 
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GERMANI РАТЕТАКСНАЕ 

CONSTANTINOPOLITANI EPISTULA 

АР CONSTANTINOPOLITANOS 
CONTRA BOGOMILOS 

Чъарик #А9Еру та охфудайи očal È тф år- 
Фош чо СЕР, др об тр охбудадоз сохетан. 1905 
тобто tig абгоабн де: Христо, тоб вот кддитт дриготори- 
баутОз ха лө Tg тоб кбанос соотасею:) тй ir тр ovrrekeig 
тоб а)сиое лоо:ддъов поазтелоликов ордене.  Поойбуве 
08 табге обр блк, ФА? Фра тобе бадонотброга тор ато 
mur ко ар spòg Фуртуорди бур awl поосохі» elg 
то и) бодох Сайреодеи rois дхоздайолиов Фралова) 
Елррбтеие ті додобците Вуврувиз. Kale идкоз обтов д тоб 
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Tolg дрдоолов остатайтосрев, ЕАК sal Пабдов, то кадароу 
тоб Хрйтов отбие иа вЕоайдст, тв ас аф ддазквио rego- 

фгуувтав | ха та Фу так ёсуйтсис таблои Ёуафоуобнгуа 

Сни трос Воуошик а дедсевейнв Sely пуєбнать дпана ур 
ра 28. a е. 

Фурофрос передоке, лрохстасфайбиеуов olova тоот акта. 

хо: Воришо та шол, ив Факиу аз Хото, та пр vara- 
хратуеу тостер г бвдйоа 3000: т xal редос9брас, А 
лоб то айомот пр дифиявилогда тобв табтур зосубартаф. 
Гейры Ф agds Тиинно» таба общо рита Ëyorta' zò да 
туёна бутфи Афуса, бте ву ботёрогс кисробс дло- 
ОТПОР TIVER та иетенов, ЛПООбЕХОРТЕС PETET 

uadi лій» zal дедавна (ес дозибуоу, $» Čao- 
хобове yerðoldyur, хекастпрваснето? syy ідіау 
ссуЕідуаг», awhvóvtw? уареїу, влбувадав Pew- 

натог, @ 0 9едв Вхтебву elg нетте» МЕТ в?- 
хаоват вис тоёс ластоїс ка! вивришибов тур ёду 
Scroar: бте тбу ariaya Sen? хадду ка? с? бїр zó- 
бутору нета ввуаоргот вас Коифауйиеног. 
тоу фұнбеор тобто» доиде zal фатврба побадиЛитву 0 
Слбатодов теб двайдог то куогуши то убу ёреруобнетоу év 
roig тїс àmwieiag зо, roig пошвер ос Боуоніћю ка? fås- 
Аро, Ту тата хой бацидушу давоохе аи 6 длйстодов 08105 

фа zal длостасіау ёл tig éig Арилоу пивтеес, хадас 
душтёсо Фиобосте. “Оте 0 тво тафт тв атововос тобо 
провяе, дгфоу ёх тот yywgigudtTwv ка! та? влиейау, удеу 

той фидидегу grob длеувади Tüy тв Дооцйтоу хор тоб 
Петер 10 хате тбиов dvkečyreogar ута, Tivoy yàg 
Пимоу дати" б ддовкаЧи отр, ФА р тар лоро бас не 
тои дошнозорорутет те хай дайкоросскейотит _ Мпдосјасубу 
уто тор Воуонійлсуз Адто? узо arros Вобиато; бхеФароёхи 

1 Мат. 18, 7. ° Т. е. без зачатие. 

нї роб». 

ПОСЛАНИЕ НА ЦАРИГРАДСКИЯ 

ПАТРИАРХ ГЕРМАН 

ДО ПАРИГРАЛЧАНИТЕ 

СРЕШУ БОГОМИЛИТЕ 

„Неизбежно съблазните ще дойдат, но 
горко на онзи човек, чрез когото идва съ- 
блазъпта.“ Това е словото на самата истина 
на Христа, който е сътворил света и преди 
сътворението му е предвидил с всевиждащи- 
те си очп какво ще стапе при свършека на 
света. И това обаче той не съобщава току- 
така, но с цел да подтикне по-безгрижните 
п по-простите хора към бдение и внимание, 
за да не се поддават лесно на прелъстителите 
и на слугите па дяволските деяния. И пе 
само този безначалеп син на безначален отец, 
който за спасението на нашия род направо? 
приел човешка плът от светата богомайка и 
слязъл между хората, но също и Павел, чи- 
стата н благозвучна уста на Христа, изрича 
еднаквч с учителя слова и писмепо предава, 
както е научил от дух свети, за плевелите 
на богомилското безчестие, които ще поник- 
нат през пастояшото време. Тон се е погри- 
жил някак с предварнтелии целебни сред- 
ства да предпази членовете па Христовата 
църква, за да не ги овладее тази гибелна н 
душегубна болест, която праща заболелите 
от нея във вечния огън. Той пише изрично 
това на Тимотей: „А духът изрично казва, 
че па края някси ше отстъпят от вярата н 
ще се обърнат към измамни духове H ecos- 
ски учення чрез лицемернето на лъжците, 
конто, заклеймили собствената си съвест, за- 
браняват встъпването в брак и заповядват 
въздържание от храни, конто бог е създал 
да ги ядат с благодарност вярващите 1: по- 
зналите истината. Защото всяко създание на 
бога е хубаво и не трябва да се отхвърля 
нищо, когато се приема с благодарност.“ 
И тъй чрез тезп думи апостолът е разкрил 
ясно и явно пропозедта на дявола, която 
сега се проявява у синовете на гибелта — 
безбожните и безсрамни богомили. Гази про- 
повед апостолът назовава дяволско учение H 
отстъпление от Христовата вяра, както чух- 
те по-горе. Че това той е предрекъл именно 
за тази ерес, е явно от следните признаци 
и белези, именно че еретиците проповядват 
въздържание от храни и запрещават влиза- 
нето в законни връзки с жена. На кого дру- 
гиго е това учение освен на масалнаните, 
т.е. богомилите, които често издават, че но- 
сят в себе си дявола и са надъхани от дяво- 
ла? Наистина те обявяват за нещо нечисто 

31 Тим. 4, 1—4. 



ои ха! тоб. Подов дкотозтес 26уоутог лері тбу 
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O буке Хрибдв тў парос abro тор èv Кауй уфион 
уубшав ка тор 20205 Зволоела» теровотериу 200 убиой 
ве, Ка} бабаеиу от Аай» тз тоб ці хор води, 
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E 02900105 u) дове то. Kot å буа 
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+ Мат. 19, 6. 5 Към евр, 13, 4. в Срв. Г Тим, 5, 14. 
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употребата на всякаква храна и като слу- 
шат думите на Павел за храните, които бог 
е създал, за да ги приемат вярващите, тези 
именно безумци сквернословио говорят, че 
уж тези храни са създадени от дявола. Те 
порицават виното поради пияниците, когато 
са длъжни да порицават повече пияниците. 
Нанстина тях пе виното е накарало да пре- 
каляват с него. Този, който го пие умерено, 
се изпълва с благоразумке и се радва на 
телесно здраве. Никой никога ке е хулил 
желязото, защото от него се правни ножът 
на крадеца, като недоглежда съзнателно пол- 
зата от него за направата на земеделски се- 

чива и за всякакви други работи и занима- 
ния, при които употребата на желязото е 
пеизбежна и полезна — заради това то е да- 
дено от бога. Тези развратници открито за- 
браняват и брака, както знаят посветените 
в мистериите на тъмнината. И в това са в 
противоречие с евангелието на Христа и с 
ученията па светите апостоли. А Христос с 
присъствието си в Кана наистина освети 
брака и сложи начало на своите божествени 
чудеса на женитбата. И учейки народа да не 
се отделя мъж от жена си освен при прелю- 
бодеяние, казваше така: „Който бог е съче- 

тал, човек да не ги разлъчва.“ редпкият 
апостол в съгласие със своя учител п господ 
Христос е казал: „Бракът пека бъде на по- 
чит и брачното ложе неолетнено; защото бог 
ще съди блудниците и прелюбодейците“, кой- 
то и на младите вдовици позволява да се 
омъжват повторно, страхувайки се от не- 
обуздаността на младостта. 

Те само по тези главни въпроси дявол- 
ските богомили се противопоставят на Хри- 
стовото учение, но и в безброй други неща, 
за изброяването на KOHTO не ще ми стигне 
дори цял деп. Отмннавам ги на драго сърце, 

да не би като разбъркам блатото на богомил- 
ското богохулство, да омърся православните 
християни с безмерно зловоние. Наистина 
от векове насам никой от еретиците и нече- 
стивците не е разтварял така широко сър- 
цето си за гостоприемство на дявола и не 
му е ставал такъв глашатай за богохулните 
му брътвежи и най-печестиво празнословие, 
както масалианите — тня често разоблича- 
вани вернн слуги на дяволите. Те са отхвър- 
лили Христа от себе си? и са приели натьлно 
дявола и всичко, каквото учат, го бръщоле- 
вят за чест и слава на своя отец дявола, ко- 
гото провъзгласяват за творец на всички ви- 
дими неща и за цар, макар че е неблагодар- 
по създание, възбуитувало се срещу собстве- 
ния си създател. Понякога го наричат и син 

4 s4 
пъ g s 

7 Срв. Гал. 3, 27. # Срв. Йоан 8, 44. 
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° Йоан 1, 18. *0 Cpr. Лука 10, 17, 19. 11 Йоан 8, 12. 

на бога и брат на Христа, но не са научили 
това от свангелнето, понеже [в него] Христос 
се нарича едипороден син божи, както казва 
евангелистът: „Единородният син на бога, 
който е в лоното на отца, той го изяви.“ 
А единородният няма брат. О, какво търпе- 
ние и какво безмерно великодушие, царю 
Христе, проявяваш спрямо тези клеветници 
п твои хулители богомилите! Ти обезсили 
дявола, стъпка го с твоята божествена мощ 
и го подхвърли под краката на повярвалите 
в тебе, като им даде власт да стъпчат тази 
вечиста змия н скорпионите — подвластиите 
й смъртоносни сили. А безбожните бого- 
мили злословят, че той притежавал равна на 
тебе сила и власт. Изобщо много се говори 
за честта, която му отдават, като в собстве- 
ния си дом приемат дявола, когото са про- 
възгласили за цар; защото, където се намира 
царят им, там ще владее изцяло и кеговият 
ред. Те живеят в мрака заедно с владетеля 
на този свой мрак и са пратени в пъкъла 
заради многото душ, които са погубили п 
всеки ден погубват. Добре щеше да бъде за 
тях да пе се бяха раждали, защото без npe- 
следване, без мъчения и наказание са се от- 
рекли от старата си предадена от прадедите 
вяра. Ако някой, привлечеп от тази ерес и 
хванат в примките па дявола, пожелае да 
се върпе отново към истината и намразил 
началника на ада H отърсил се от мрака на 
измемата, щастливо пожелае да бъде спасен 
от този, който казва: „Аз съм светлината на 
света и който ме следва, не ще ходи в тъмни- 
ната“, т.е. в дяволската измама, „но ще има 
светлината на живота“, такъв трябва в 
църква да изрече проклятие н да го заяви 
ясно в присъствието на много християни и 
оглашени. 

Ако някой смята, че създаването на този 
видим свят и властта над него принадлежат 
на управителя на мрака, п твърди, че светът 
се управлява ог непристойния безсрамник — 
проклятие! Наистипа в свапгелнето дяволът 
се нарича управител на света, по не ц па 
тварите, а на човешките страсти и на волята 
на онези, които вършат позорните му дея- 
ния и греховните дела. Казва се: „Грехът 

царуваше от Адам до Мойсей“? Баща г цар 
на греха е дяволът. Затова, когато в тога- 
вашния свят „всички хора се отклонили, вед- 
пага са станали непотребни“3 и били nopo- 
бени от бащата на греха поради греховното 
удоволствие. Според това слово дяволът бил 
паречен управител на света. 

Ако някой казва, че бог е създал само 
душите на хората, а телата дяволът, и прави 

2 рим. 5, 14. B Рим. 3, 19. 
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съучастници в създаването на човека бога 
и дявола, без да слуша думите на великия 
Пазел: „А какво общо има между светлината 
и тъмнината н какво съгласие между Арн- 
стос и Белнар?“*, и никак не е съгласен, че 
само бог е творец и създател на душите п 
телата според учението на божието Писание— 
проклятие! 

Ако някой отхвърля и хули стария завет, 
чийто законодател е бог, а Мойсей законо- 
положник, и безз аконствува, и хули, и зло- 
слови, че той е предадеч от дявола, н освен 
това се окаже, че не вярва на думпте на 
Христа: „Ако бяхте повярвали па Мойсей, 
щяхте да повярвате на мене; понеже той 

писа за мене“, и ако не приема казапото 
т апостол Павел: „Законът е свят и заповед- 

та е свята и справедлива и добра“ — npo- 
клятие! Защото ние знаем, че един и същ бог 
е говорил и в Стария завет, и в Новия, ма- 
кар да е издавал заповеди според случая п 
правите на хората. Ето п майката храни с 
една храна пеленачето, а с друга израснало- 
то си дете и не сы противоречи, но върши 
одходящото и полезното за момента и за 
ааа на детето си. Така е постъпил и 
бог. Най-напред той дал наредби, HOAX OAA 
щи и съобразни за несъвършения п 
стен тогава дух на юдейския 
предал наредби, съвършени K 
щи за хора с укрепнала мисъл. 
стана водач на хората към Христа 

т 
пи 

наро; д, после 
най-подходя- 

„Законът 

“17 както 
казва Павел, устата на Христа. Така тълку- 

ваше и самият Христос пред близките на 
Клеопа писаното за него, като се почне от 
Мойсей и от всички пророци. 

Ако вяксӣ покаже злословен език за жи- 
вотворния и почитан кръст и го нарича бе- 
силка — проклятие! Защото чие знаем, че 
кръстът е средство за спасение и дарител на 
вечен живот. Защото, ако Христос не беше 

със 
Е 

ДД 

разпънат, дяволът не щеше да бъде унищо- 
жен и стъикан от хората. Ако Христос не 
беше разлънат, хората не щяха да станат 
жи тели на небето и не щяха да бъдат заедно 
със светите ангели. Така сам Христос, истин- 
ният наш бог, е казал в евангелието: „Сега 
е съд над този свят“??, и също: „Сега владете- 
лят на този свят ще бъде изхвърлен вън. 

И когато се възнеса, ще привлека всички 

при себе си.“ Наистина славата на Христа 
е кръстът. Защото за разпъването на кръст 

той каза на своя отец: „Отче, прославй си- 

на си, за да те прослави и синът ти. “2 Ич 

чрез кръвта на Христа, пресвята и а 

на, която се проля на кръста, н пресвятата 

it I] Кор. 6, 14, 15. 15 Йоан 5, 46. #8 Рим 12. 17 Гад. 8 94, 18 Един от младежите, пред 

конто според евангелието се явил възкръсналият ие по пътя сп към Емаус. Сре. Лука 24, 18, 27. 

19 Лука 24, 27. 20 Йоан 12, 31. 21 Йоан 12, 31, 32. № Йоан 17, 1 
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и божествена плът, която е загинала на He- 
го, бе осветено и благословено това достойно 
за почитане и свещено дърво. И както няко- 
га ние сме били изгонени от блаженството 
на рая заради дървото, така отново чрез 
кръстното дърво сме въведени в рая. От това 
е ясно, че Христос, разпънат на кръста, раз- 
творил рая пред разбойника. Затова ние, 
понеже сме облагодетелствувани от кръста 
и сме изпитали наслада от вечните блага, по 
необходимост сме длъжни да почитаме кръ- 
ста, чрез който сме се спасили. А дяволът и 
тия, които почитат дявола, с право мразят 
кръста като техен погубител и унищожител. 
И дано Павел да те убеди с думите: „Словото 
на кръста за тези, който загиват, е безумие, 
аза нас, които се спасяваме, е божия сила.“ 
И още: „Пазете се от кучетата, пазете се от 
лошите работници“, които се скитат без- 
редно, за който често ви казвах, а и сега с 
плач ви говоря, че са врагове на Христовия 
кръст, чийто край е гибел. Ето защо за тези, 

които злословят срещу почитания и живо- 
творен кръст, като защищават дявола, който 
е смазан от кръста и умъртвен -- проклятие! 

Ако някой |нарича| пресветите живо- 
творни тайнства, който нашият господ и бог 
Исус Христос е предал на светите си учени- 
ци и апостоли, преди да тръгне на добровол- 
но страдание, след като е благословил и 
осветил хляба и казал на учениците си: „Взе- 
мете и яжте. Това е моето тяло, което се 
разчупва за вас за опрощаване на грехове- 
те“?5, и също така благословил и осветил ча- 
шата и прибавил пред тях: „Пийте от нея 
всички, това е моята кръв на новия завет, 
която се пролива заради вас и за мнозина 
за опрощаване на греховете“, ако следо- 
вателно някой нарича пресветите животвор- 
ни тайнства обикновен хляб и обикновено 
питие и учи да ги приемаме като обикновена, 
подлежаща на развала храна — проклятие! 
И ние изповядваме н вярваме в Христа, 
истинния бог, и вярваме, че неговите слова 
са истинни, и се подчиняваме на думите му: 
„Ако не ядете плътта на сина человечески 
и не пиете кръвта му, нямате живот в себе 
си,“ И след това Христос казва: „С готов- 
ност пожелах да ям тази пасха, преди да 
приема страданието.“ Божият апостол, тъл- 
кувайки що е пасха, извика ясно: „Христос, 
нашата пасха, беше заклан в жертва за нас.“ 
И също казва Христос в евангелието: „Хля- 
бът, кой то ще ви дам, е моята плът, която 
аз ше дам заради живота на света,“ Той 
не е казал: Хлябъг, който ще ви дам, е 
моето слово, както превратно го тълкуват 

> 1 Кер. 1, 18. 21 Филип. 3, 2. 25 I Кор. 11, 24, 25, #6 Мат, 26, 27—28. ? Йоан 6, 53. 28 Лука 29, 
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Христовите врагове богомилите, но нарече 
тоя хляб своя плът. Защото, когато едино- 
родният син на помазания ни обикна тол- 
кова, че за нашето спасение прие плът и 
понесе кръста и се отправи на позорна 
смърт — след тридневно престояване в гроба 
той щеше да издигне отново собствения си 
храм, разрушен в страданието, и възкръснал, 
да се възнесе на небето, -- той реши поради 
безкрайното си човеколюбие и добрината си 
към нас не само да освети с вездесъщата си 
божественост тези, който вярват в него, но 
и тялом да се свърже за освещаване на съ- 
причастниците на божествената му плът. За- 
щото сам той е бог и човек, Затова, когато 
всесветият и всесилен дух освещава сложе- 
ните на тайната свещена трапеза хляб и вино 
и ги превръща на тяло и кръв Христови, ние, 
които ги приемаме с вяра, получаваме Хри- 
ста, който остава у нас и с божествеността 
си, и с плътта си, и ние се съединяваме с 
него в едно тяло, освещавайки душите и те- 
лата си. Разгоряната от това светлина, не- 
веществена и мислена, преследва надалеч 
тъмните и черни дяволи и върви пред нас в 
смъртния час. В тази светлина ние ще видим 
по-ясна светлина. Затова ако кякой изрича 
злословие срещу тези всесвети и животвор- 
ни тайнства и не вярва, че е прав този, който 
говори за освещаваните хляб и питие, че 
това е мое тяло и това моя кръв — про- 
клятие! 

На тия, кокто наричаг светите почитани 
икони идоли, и то с изображения на дяво- 
ли — идоли се наричат в Писанието главно 
образите на дяволите — проклятие! Ние сме 
научили от нашите богоносни преподобни 
отци, че почита към иконата преминава 
върху първообраза, и ги почитаме и тачим, 
като почитаме не дървото, нито боите, но 
направената от тях форма, която приема и 
светата форма на описваното име. Затова не- 
ка ми отговорят дяволските отвратителни 
богомили, които ни упрекват, че почитаме 
бои, образи и дърво. Защо те почитат и 
уважават евангелието, както казват? Нали 
и то има и кожа, и дърво, и мастило, и бук- 
ви, изписани с различни бои? Но — ще ка- 
жат -- не дървото, не кожата, не мастилото 
почитаме, но написаните в него божествени 
слова на Христа. Същото те ще чуят и от 
нас, че ние не почитаме бойте и останалата 
материя, но изображенията, добити с тях, 
както почитателите на евангелието почитат 
не дървото, но словата на Христа. Все пак 
словата не могат да бъдат написани без ма- 
стило и хартия. И в почитаните икони ние 
не почитаме боите, нито дървото, но напра- 
веното с тях изображение на Христа и на 
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31 Срв. Деяния 5, 15. 

всички светии. Защото, ако безбожно почи- 
таме боите или просто направените изобра- 
жения, брътвежът на богомилите би имал 
основание. Ето Христос се изобразява раз- 
пънат гол на кръста. До него стоят юдеи, 
които му дават да пие оцет с жлъчка и про- 
бождат ребрата на Христа. Пилат седнал на 
трона заобиколен от своите копиеносци. И 
ние, като оставим седналия ва трона Пилат 
с блестящата дреха и като заплюваме поди- 
граващите се юдеи, почитаме и обичаме раз- 
пънатия гол на кръста и приемащия техните 
подигравки. И тук бои, и там бон. И тук 
образи, и там образи. Но защо едните мра- 
зим, а другите почитаме? -- Разбира се, за- 
щото знаем, че чийто първообрази са све- 
щени, свещени са и техните икони. А чиито 
първообрази са нечестиви, нечестиви са и 
иконите им. И тъй кажи ми ти, богомиле, 
по какво може да се определи по-чисто 
формата и образът на човека? — от нарису- 
вания образ на лицето му или от сянката на 
тялото му? — Разбира се, от дадеката лко- 
на, защото в нея се изобразяват точно ча- 
стите на тялото. А от сянката не се вижда 
нищо подобно, нито е писано на сянката 
името на човека, който стой срещу слънцето. 
И все пак сянката на Петър лекуваше всяка 
болест и възкресяваше мъртъвци, както е 
писано в Деянията на апостолите. 3! Затова, 
ако някой е почитал и тачил сянката на Пе- 
тър, която е вършила такива чудеса, дали 
би се сметнало за лошо и дали той би си на- 
влякъл обвинението, че върши безбожие? — 
Съвсем пе. Дори се случваше той да целуне 
земята, където е сянката. И ако още когато 
Христос ходеше по земята, кякой целунеше 
следите на пресветите му нозе върху земята, 
щеше ли да изглежда, че прави това непра- 
вилно и непристойно, н кой човек със здрав 
и нормален ум и разсъдък би казал някога 
това? Така и поради любовта към Христа 
този, който почита иконата на Христа, це- 
лувайки я, отнася върху него своята почит 
и уважение. Затова нека замлъкнат печи- 
стите уста на тези христоборци еретици. Те 
наистина, като мразят Христа, мразят и 
изображението му. Така, изглежда, правят 
мнозина от клеветниците и хранещите в ду- 
шата си омраза -- като срещат често тия, 
които мразят, веднага извръщат назад лице- 
то си и не искат дори сянката им да гледат. 

Има и много други основни правила в 
богомилската ерес, достойни за проклятие. 
Защото тази ерес е многоглава хидра и във 
всичките им думи не може да се намери нищо 
здраво или право. Но поради отвращение 
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би: дгасдкогато Зов” ха! iri Верно херафонкодов,; за 
даи дини ав) zal ри" ЕТ tig об дерето таз буба ха! 
Ч Гата дъубвосв збу зорброу хой Фволрейоти" пас 
ро” пит ха! тв лоф’ Фабио» дориатойта тв zul zavo- 
апета пиф ха) долата, Ак пайдов {Воін ха! èva- 
тен» Елъунри, дубдъна, “Уотерос роби Фуадвианоцдв 
гуано обтос“” КТ тар yelheot идти ті» борона » «0601 
йуадіиаті сы, ті 08 ходи табтру рсйфойве zo тиф ха! kond- 
теги, хой фарбу tiy брйовоЕКо“ Глозойеии, хрсіох 88 
та тб» Шозоційшу охота игото ФЕЗЕ ZÀ кпобчон, зоб 
гріх ТОР ai w, нос ремито къфотиов има тоб поодртов 
lida, “Gats обр хатрору фев ёлі тр тот Зомнамад 
«1000, #л1070#рор дгруигицу иа? кв? дгрубоиии, af eihet 
ia ixxhr dius тойс дупувроииифиота: буидЕнеон у Гры. 
То уатобу кой обто дерес и хана rois ар 

Париза обр баі» ду zrelu i изтобтре биб» roig 4» 
Конптоупзоглойи др йодбЕос Храпаоц бадобти подс 
réang tàs хитах tò паро» vodnu 115 їн» ивтрейтитов 
ха вто» кар" бий» блод тобою, Óg ду фу ласа 
таіў хной; хаў iy taig далей: осудёедь абу Фортфу тобто 
буандсалш а флапуиуибе хоб боЗодб оо Асоб, ёлооб- 
буот dè те оитамаїс гот Вороийиз» аїоѓсгос. Ода ydo, 
ёи лазтадов бу брі Толе Валтогои ў «огоц «бу ха} dvor- 
gorua ті» лот Xoro? ка б yasida уи тб бони Tig 
derhi nius коз Зоокае zet дадбожнке бе то тр» подогоіоу 
100 бутехріотог їду Фруйну по? (ол 00000102 тостос лоо- 
тоёхосогь oi Ворбио Зам ка? taty tiy хоб кдвнор той. 
тог фотон. Ка ВА лете нў ждат, Фрте“ xag% 
ёта болиб" Ве ой ту» Хао» бучатониы ir боты ха? 
др Феба èv таї биоса tutus фазбни za нагах, пр де 
ий дадало, игдё Ел» тоё Фойвоос тобто беенато; aapt, 
oei, 1065 йони». Стивън дё, Фу угроурхатбтате ха? додо-: 
досие ва 106 Хогдтоѓ, irte лепогелбиетои тў парсуйе 
из натос але кар ката нубини лоу или» тоу 
бтлу тоб Храотоб, Fru zal тр Зоб: абтоб убуоддв 
міо хі ту «отит Ёлатеҳопь бадр логайвъкив тї; 
Геи; двалобс іно» Феотбхог ха? дилардфог | Маріау' 
xui бу бубоу. "Дир. 1 
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трябва да ги отминаваме като най-зловонна 
тиня и с една дума да ги обхванем и да ка- 
жем: Който не приема светите преславни се- 
дем събора на нашите богоносни и боговдъх- 
новени отци и не почита и не тачи техните 
догми и правила, но по-скоро ги хули и се 
опитва да ги опровергава — проклятие! За- 
това следващото проклятие трябва да се из- 
рича така: Ако някой само на думи прокли- 
на богомилската ерес, а я тай в сърцето си 
и я почита и тачи, докато пред хората симу- 
лира православие, а тайно почита и изповяд- 
ва тъмните тайнства на богомилите, нека 
заедно с предателя Юда наследи вечния огън. 
А който, след като бъде обвинен в тази бого- 
милска ерес, се отвърне и се помоли за прош- 
ка и за снизхождение, такъв трябва да про- 
изнесе публично в църква написаните про- 
клятия и така да бъде приет и да се нареди 
между вярващите. 

И тъй наша скромност в господа поръчва 
на вас, православните християни в Констан- 
тинопол, да предадете на всички църкви на- 
стоящото послание на наша скромност и да 
им възложите от нас поръчение, щото във 
всички господни и в останалите събрания 
през празниците да се чете това за опора 
на православното паство и за предпазване 
от сатанинската ерес на богомилите. Защото 
зная, че навсякъде като хапеща змия пълзи 
тази ерес и покварява Христовото стадо и 
като ръфа и гълта тялото на църквата пора- 
ди това, че щом се появи присъствието на 
антихрист, пред него ходят като негови пред- 
вестници богомилите, прогласявайки го за 
цар и творец на този свят. И гледайте да не 
ви заблудят. Настъпило е време на изпи- 
тание. Любещите Христа да се покажат през 
тези дни във вяра и истина. И блажен е, 
който не се прелъсти и не се повлече от това 
гибелно учение. И вие, най-христолюбив и 
най-православен народе Христов, бъдете 
проникнати от всесветата благодат на духа 
и бъдете ръководени към изпълнение на на- 
ставленията на Христа, за да станете съуча- 
стници на царството му и да получите 
вечните блага чрез застъпничеството на пре- 
светата наша господарка Богородица и при- 
снодева Мария и на светиите. Амин. 
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ГУ. ХРОНОЛОГИЧЕСКА БЕЛЕЖКА ОТ 1068 г. 

В библиотеката на фенерското училище в Цариград се пази едно четвероевангелие 

от 262 страници. Илюстрирано е с четири миниатюри, представящи четиримата евангелисти, 
Евангелието се датира вероятно от първата половина на XI в. На последния лист се намира 
бележка от 1063 г., в коятс се говори за императрица Екатерина, дъщеря на българския цар 

Иван Владислав и жена на император Исак Комнин. Самото евангелие е било подарено от 

Екатерина на манастира „Света Троица“ на остров Халки (един от Принцовите острови). 

ИЗДАНИЕ: Сн. Diehl, Comptes rendus de Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 1922 
(Paris, 1922), p. 243—248. 

КНИЖНИНА: Су. Moravcsik, Byzantinoturcica, 1, 19582, p. 462. 

NOTITIA CHRONOLOGICA 
а. MLXIII DE AECATERINA BULGARA 

ISAACII COMNENI CONIUGE 

Mnri) Маот(ёф) Год итибуос) а’ Zrlovs) фол. 
Поосп8х0п tò то(облоу вбауубмоу eis пр дас 
То(ад.в) кор) тс Хаят; ng Aixarepivns 
Ваи аот ас Коизпуйс 1$ истогоцтодвате èv 
т0 дуувихф охуиат Хёупс̧ иотауйс xal ввувобя 
nèc atie ба ту) (доор) ву те тў 80301 
йхоЛоо®: g xal ti Peig Датлочойа (р. 244). 

ХРОНОЛОГИЧЕСКА БЕЛЕЖКА 
ОТ 1063 г. ЗА БЪЛГАРКАТА 

ЕКАТЕРИНА, ЖЕНА НА ИСАК КОМНИН 

Месец март, 1-и индикт от 6571 г. Ha- 
стоящото Евангелие беше занесено в мана- 
стира „Св. Троица“ в Халки от имнератрица 
Екатерина Комнина?, преименувана като мо- 
нахиня Ксения.? Молзте Господа за нея 
на утринната служба и на божествената ли- 
тургия. 

1 Т. е. 1063 г. Тази дата в приписката показва, че императрица Екатерина, за която сс знае, че 
умряла не много след мъжа си Исак Комнин (1057-1059), е била още жива поне през март 1063 г. #2 Им- 
ператрица Екатерина е била дъщеря на Мван Владислав (1014--1018), последния цар на Първото българско 
царство. Подробности за нея вж. в текстовете на Скилица и Михаил Исел: Гръцки извори за българската 
история, УТ, 1966, с. 113 ca., 330 сл. За политическата роля на Екатерина срв. Е. Stănescu, Les refor- 
тез d'Isaac Сотпепе, Revue des Etudes Sud-Est européennes, ГУ (1966), 1—2, р. 65. 3 Според Скилица 
Седгепиз - 5 суі гез, ед. Bonn., р. 650) Екатерина приела името Елена, когато се покалуге- 
{рила, Cpr. и Су. Могаусът k, ВугапИпошгаса, П, р. 58. 



У. КОНСТАНТИН МАНАСИ 

Константин Манаси (Козота’йтос Маз асойс) е починал като митрополит на Has- 

пакт в 1187 г. Между другите си творби в проза и стихове той е оставил една световна хро- 

ника в стихове под заглавие „2 ?суиз хоомий“, която обхваща събитията до 1081 г. За своя 

труд Манаси е използувал по-стари извори, като Йоан Лид, Йоан Антиохийски, Псевдо- 
симеон и една хроника, която е била използувана и от Зонара, н от Теодор Скутариот. В 

историята си Манаси е дал в поетически образи и някои събития, които засягат българската 
история. 

Манасиевата хроника е била преведена около 1334—1338 г. на среднобългарски 

език. В този превод са били внесени някои допълнения, които по всяка вероятност са били 
взети от Йоан Зонара (вж. Cronica lui Constantin Manasses, traducere mediobulgară їёсшій 
ре {а 1350. Text 91 glosar де Joan Bogdan. București, 1922). 

ИЗДАНИЕ: Migne, РОг, 127, 1864. 

КНИЖНИНА: Су. Могаусѕі К, Вугапипо те са, 1, 1958, с. 353—356. 

CONSTANTINI MANASSIS КОНСТАНТИН МАНАСИЙ 

СНВОМІСОМ ХРОНИКА 

8 
1. Асагит сһавапиѕ captivos Romano 1. Аварският хаган избива пленените 

interficit pomeu 

А хаганът беше цар на северните скити.! 
Той при първо нападенне подчини добре 

укрепени градове, оплячкоса цялата съсед- 
на на Истър земя, окървави вълните на ре- 
ката, окъпа в кръв всеки меч и всяко копие, 
най-после, като събра голямо множество 
пленници, на брой до цели дванадесет хиля- 
ди мъже, изпраща ги до ромейския владетел 
Маврикий и го призовава да откупи плене- 
ните и да замени множеството срещу равно- 
стойна сума пари. Обаче неговото кораво- 
сърдечие не биде сломено нито от безумието 
и беса на скитската жестокост, нито от ди- 
ващината на варварския хаган, нито от 

{Нуб yayávos Вазе; Ххоббутбутросарктішу 
Ка! поле упротйрауоф єйторүоос Е #00805, 

Ка! пйвау Чотроүгѓтоуа уораут)атћотс, 

Kat бе! бас арратброрта 190 котароб tà рабо, 
Kat 2190: лбу xat čópu пйу т; обо хатаа у 
ТЕ)оф по) ачуоуауйу воруайфтом opyo, 
Е! бибсха потоўиечоу убиауброц 5095: А 

"Парке: прус ту Маорбиюу vèv койтора Рода», 
Парахаоу ` Уутршааабда: 1056 уно MEVO g 

Ка! хора #022002: 1 тво товар! од с. 
"ААА 09 хан карам в0той phy скудрориорозбуту 
05 Ххобіхӯ; Шдбтутоф библия xal 10504, 7 
Oix урбдорлв бой“ yayávau тоб Взрбаро», - 

1 Скити, тук--авари, 
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00 п4убоф, оох почви , 99 ёдхро TOY Вито. 

Аезтибу yàp «Туву арфа thy фіоуртратіжу. 

Ка) паму 6 тр.барбаро; ёхгїуо; 6 yayávoz 
“Ехперла. пр Маоріхіоу ретриотёроо: 2605 

Кабот xal Tò посёу хатаушо точ уруийтом,: 

0; 8 Ту дата ё Вас tàs диод; с дббщу 
055" бугувцеуо соубв ем Ёлайбитшу о, ` 

боцойта: 90! 65 ийобайдлф, Wg tlypg 6 yayivos, 

"Кала етав тохръу тозаотаубріас потроч, 

бер ез 9:5 то Ереск ту nalog ^^ th топобтом, 

Ка\ räv тупрбсопом дъ Yis tols порах тека“ 

Та; пебидбац таз xet бе!куув: 00 рофортоо$, 

Катасторёса Фр хорцобвпейкта увхроу сюр 

(col. 352A—353A) 

2. Avares Slavique Constantinopolim 
aggrediuntur 

SANA Er: като! боутоз èv Перта; 'Hpaxkiloss 

тли Перзфу отрезки; дуппоморисботов 

Ка уа моутов халате то ROY THY а, 

“Амос трахрво Ра096ророз АНИ им ZAUUUY 

"Амет обл, фобгрм Вочхбиеуос Фе Аве, 

Kal хотахии су флейм THY туихалтцу вийрту. 

Tal; Перс:хаїс yàp Exulirat бочврела соубрароуз2 

Камойотуев бары блрхобоч "Абдрим, | 

"о; усблафво: Варобоото: суу рии со реа", 

Кайпер Е шоуаужиау Чу ком Еперобвозу. 

Oi прса: tg таоербоћас etyov Зусгмотиіоо$ 

(Ка руе: yàp А240 zat тоу Ка) утдочіоч 

АТ соу Suváperg xéyuvto Вар: Өроџу Хадауобван), 

"АЄзр=с 205 tolg talyeaw Еотботиоу ка Хууда, 

Ка пу бегу хо пйо GTVYYÒY брутто проду 
[точ , 

"Бистбсу fyger фобвобу h Укъботрбфоф Хил, 

"Кутеббеу tiş Хароббеон Тото TÒ GTM, 

Кай psov дец Сето тъ 100$ TO сижто:, 

Ка) плутац ем иубомов ха\ паута без 00305, 

ОВ хац, Ùs Боске, флоуескфу 6 тоте 

"Адо утб параци дао zaxby ртов, 

Ка 2Я52у перми  Вувърту Едолрубам” 

"Ахова рорилтером вЕлов тр ду є09т0405. 

Ко) уйр тов сорт я лам Оафаттопора oxágn 

Таррутиай 9 удару ту Зурохар у, 

Ка патос атара ром 015 ситети Ри, 

"Пята кайуитолиа TA убия тъ 09097715 

"Тоуба а тоу p TÄ AIT oag тии. 

(90; ори: по рорадудду сау 

2 Маврикий, виз. император (582—602). 
виз. император (610—641). » Скитски, тук=славянски. 

скръбта, плача и сълзите на пленниците. За- 
щото той беше здраво скован от сребролю- 
бието. И онзи най-голям варварин — хага- 
нът — Отново изпрати хора при Маврикий? 
и направи по-умерени предложения, като 
намали количеството на парите. Но тъй като 
императорът бе змия и беше запушил ушите 
си, за да не позволи те да чуват гласа на 
припяващите, хаганът, уви, се разгневи като 
пантера и тигър, осъди на горчива участ 
толкова мъже, изби с меч, уви, толкова го- 
лямото множество и покри с трупове цяло- 
то лице на земята. Той окървави тамошните 
поля, като издигна от убитите грамада на 
височина колкото ствола на бор.” 

2. Авари и славяни нападат 
Цариград 

Но когато Ираклий“ все още се намираше 
в Персия, а от своя страна персийската вой- 
ска обсаждаше щастливия град и беше отво- 
рила уста да го глътне, вдигна се друга 
силно шумяща и с много вълни буря, която 
ревеше страшно като лъв. Тя заплашваше 
да потопи такъв един кораб. Наистина към 
персийските се присъединиха скитски? вой- 
ски и безбройни фаланги на дивите авари. 
Те се появиха с трясък като буйни порои и 
беснееха срещу града като в бездна. Персий- 
ците бяха на лагер отсреща (техните войски, 
които издаваха страшни викове, се бяха раз- 
лели чак до Дамалис и Халкедон). Аварите 
и скитите стояха в засада при стените и очи- 
те виждаха само ужас и страхотия. Отвъд 
шумеше страшно скитохранителката Сцила, 
отсам стоеше отворена устата на Харибда, 
а по средата се подхвърляше корабът на 
града. И отвсякъде опасности, Отвсякъде 
бури, А тогавашното време, както изглеж- 
даше, залягаше да не остави (в бъдеще) за 
хората пикакво по-голямо зло и беше съ- 
брало всички народи около Тавър? — без- 
брой скакалци, би казал някой сполучливо. 
Наистина вождовете на коравосърдечните 
тавроскитиё бяха построили мореходни KO- 
раби и ги бяха напълпили с безбройно мно- 
жество хора. Те настъпваха, като бяха по- 

крили морския гръб с многобройни лодки, 

еднодръвки. Така от хиляди места се нана- 
сяха много кървави удари и отвсякъде поло- 

3 За случая вж. ГИБИ, ПП, с. 252 и сл. “ Ираклий, 
ê Става дума за обсадата на Цариград, 

извършена от аварите с помощта на славянски племена и от персите през 626 г. По това време Ираклий, 

който в 622 г. тръгнал на поход срещу персите, 
под опекунството на пагриарх Сергий и патриций Бонос. 

заместван ог малолетния си син Қонстантин 
? Планините в Крим. # Сиреч русите. 
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(col, 366А—367А) 

3 Селевқилите са вид птици. 10 Ибисите са вид птици. 
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жението беше критично за столицата. Пер- 
сиецът беше като ужасен жилоносец скор- 
пион,“ дързостта на скитите — като отровна 
пепелянка, тавроскитите — като скакалци, 
които имат и крака, и криле. От толкова 
злини" се измъчваше градът, а отникъде ня- 

маше, помощ. Защищаваше го обаче мощна 
ръка, бранител му беше силна мишница. И 
наистина свиреп вятър задуха и възбуди 
вълни и силни бури и потопи цялата безчи- 
слена флота. Потънаха като олово в морска- 
та вода, както по-рано надменните помощни 
войски на фараона, тези, които леко плава- 
ха по водните пътища. След това ромеите, 
по-рано наплашени и затворили се между 
стените, излязоха навън. Те се сториха като 

селевкиди? за крилатите скакалци, бяха като 
крилати ибиси Уза змиите 

8. Леонтий отрязва носа на Юстиниан 
и го заточава в Херсон 

А императорът" беше омразен на боляри 
и прости, на народа по площада и на този 
в царския двор като жесток, лош, радващ 
се на убийствата, и най-вече като груб по- 
ради самовлюбеност в ума си (той си въобра- 
зяваше, че е мъдър и бе пълен с безумие ив 
съветите нямаше ни другар, ни помощник, 
понеже смяташе, че има богат опит в хора- 
та). Затова, омразен на всички, той загуби 
царската власт като достойна отплата за ло- 
шавината сн. И наистина един благороден 
мъж от сената, патриций по достойнство, по 
име Леонтий , като видя, че народът се вди- 
га заедно с него и че мисли като него (защото 
всички изпитваха омраза срещу Юстиниан), 
нападна императора със съмишлениците си, 
когато окото с хубавите клепки и светоно- 
сецът спря и залезе под земята и всички бяха 
в леглата си. Той го залови като звяр в 
мрежа и го изпрати отвъд морето в град 
Херсон, след като първо му отряза носа и 
му опозори лицето. Но окото на справедли- 
востта не спеше, а погледна правилно и от- 
мери на въстаналия с равна мярка, 

1 Вж. за събитието „Слово за asap- 
ската обсада на Цариград през 626 г.“ (ГИБИ, 111, с. 41 сл.) и „Авапската война“ от Георги Писидийски 
{пак там, стр. 65 сл.). 
Лъв, виз. император (695—698). 

12 Юстиниан 11 Ринотмег, виз. император (685--695, 705—711), 13 Леонтий или 
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4. Юстиниан с помощта на Тервел 
си възвръща престола 

Моряците и всички корабни началници, 
не можейки да понесат горчивия позор на 
поражението и искайки да излекуват злото 
с друго по-голямо зло, зачеват семето на 
въстанието и се насочват към преголемия 
остров Крит. Тогава, след като се посъвет- 
вали помежду си и се заклели взаимно, те 
разкриват тежката си дързост. И като из- 
браха от своята среда един съзаклятник по 
име Апсимар, поставят го за владетел. Този 
ведно с тях и с тяхна помощ обсажда града 
и като намира предатели, завладява Визан- 

тион. И най-напред се преименува на Тибе- 
рий! , после извежда пред всички Леонтий и 
като му отмерва наказание с отрязване на 
носа, затваря го, след като беше царувал 
над ромеите само три години, в здрава тъм- 
ница, От която не може да се избяга. 

И тъй Апсимар имаше властта над ромеи- 
те и беше носен от нежнолъхащите ветрове 
на съдбата. Едно само го плашеше, едно го 
смущаваше — да не се върне скиптърът от- 
ново у Юстиниан и той отново да се върне 
към венеца, от който преди това бе лишен, 
а заедно с него и от носа. Той прочее го по- 
дозираше като земноводен звяр и особено 
като слушаше тълкуванията и предсказа- 
нията и лъжливите думи на звездогадатели- 
те. И тъй той замисля козни, търси средства, 
за да му препречи пътя към по-добра участ. 
И понеже се научил, че той омъжил сестра 
си Теодора за хазарския владетел хагана 
и живее и пребивава у него и с него, изпро- 
вожда пратеничество при страшния варва- 
рин — хагана — и му обещава цяло море от 
пари, ако окове в неразбиваеми окови Юсти- 

ниан и му го изпрати като пълен роб или 
пък отреже и изпрати главата му. Варвари- 
нът хаган чува това и пламва в душата си 
от страст към парите (нали е трижди варва- 
рин хаган със скитска душа). Той взима 
безчовечно и зверско решение спрямо род- 
нината, който в нищо не бе го обидил, и се 

залавя да предаде нещастника на този, кой- 

то го искал. О предателско злато, готово на 

всичко, развращаващо, злотворно, предател 

13 Става дума за поражението на ромейската флота от арабите, който през пролетта на 698 г. 
превзели Картаген. 18 Тиберий И (111), виз, император (698—705). | р 

12 Гръцки извори за българската история, т. Х 
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5. Пе clade Nicephori eiusque exercitus 
in апоизшз Bulgariae 
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18 Тервел, бълг. хан (701—719). 
18 Никифор 1 Геник, виз. император (802—811). 

на приятели и убиец на рода, какво е това? 
Защо правиш хората непостоянни и промен- 
ливи? Защо караш да си променят мисленето 
хората, които бог е сътворил непроменливи 
и прости? Но бъдещето, както казват, и ре- 
шеното не ще бъде спряно нито от желязната 
стена, нито от огнената сила. Защото, като 
се научил за коварството и замислите на ха- 
гана, Юстиниан избягал оттам. И като спе- 
челил на своя страна посредством големи 
обещания Тервел,18 владетеля на българския 
народ, с него пристига до византийска земя, 
водейки много български легиони. Той от- 
крил намерението си на малцина свои хора 
и като се промъкнал с тях във водопровод- 
ните канали, с хитрост се добрал до входа 
на града. И за втори път той се възцарява 
и взима в ръце властта. И с какви думи мо- 
гат да се опишат последвалите нещастия? 
Той изпълнява обещанията си към българ- 
ския владетел и се отплаща с много по-щедрна 
дарове. Много от блестящите домове предаво 
на огън, разграбва богатствата и повечет 
от болярите умъртвява по жалък начин като 
добитък. Той убива и Леонтий с Апсимар 
като разбойници, които са откраднали него- 
вия скиптър.!? 

5. Поражението на Никифор и войската му 
в теснините на България 

А най-дребнавият цар Никифор! завързал 
жестока битка с крайдунавските българи и 
станал плячка на ножа, храна на меча, оста- 
вяйки скиптъра на сина си Ставракий. Нои 
Ставракий” бързо умрял, понеже бил на- 
ранен в същото сражение, тежко ударен и 
обезкървавен. Царската власт се усмихнала 
на Михаил Рангаве, мъжа на Никифоровата 
дъщеря Прокопия.?° 

1? За събитието вж. и у Патриарх Никифор (ГИБИ, ПП, с. 297). 
19 Ставракий царувал около два месеца, от 26. УП 

до 2. Х. 811 г. 20 За събитието вж. и у Теофан Изповедник (ГИБИ, ИТ, с. 280). 

д e санаа Иан 
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6. Пе Thomae seditione 

О yàp Өшрё;, 90 прбтерву 6 610$ Елеруваб, 
“Аубротов кодорвуауов, ёшторюс т^ Өрӣсос, 
Хтрахе0сіроу соут рохо; 1609 рио уевеу, 
"Оха обратохара в, бук! оно, ска боча, 
Фоуоеруоб, брейка с, вотфцон4, дравъряхочв, 
"Етилтб те Ма А пета собр; тӯ; форт, 
Кабатер с05 ало бродоб xat Мури; тооло, 
“H схбрмо; бребтрофоф ку фотратоо, 
Kal пӣтоу пер раку пъръитощ зад TAMY 
"Ку удотіхаї; биуйцясъ ур те пебораху, 

Кай тазом xázwaty айта! Еисуеукру Ворегам, 
Kal хатабоумосйиеуоф xat фббаф xat anapiga, 
"Ew; аот Е браре тб тўс бас. 
АХ ау 0:05 6 пауздеу < 0уттої; Вуаутифио, 
15:95 брёуут; дутхроф näsa Во xal пра. 
То Ө:10у тоѓуџу 6 Owpäç Окердахобу обх Ехш 
Elç фёлроу týs Ётибол\ с тор порүоос Uxue, 
"Ел 490055 Вийуучеу абтоб toùç бер Мочв. 
Кбуте0бсу th хъубивуоу 02:06027 ёустрітт, 
Kal $0у0:5 ypávaş 186 айтоўй ффопо био elpas, 
Kal дро пам хатабалтоутощ айдаа, котаа, 
Tò тећеотоїоу боүрт0\; друттета, тас хбоаф 
Kal 96+ууотат хаа зүүгї; умел торс тфу ёруд- 

г Дом, 
Kal petà паба, Ире бебе хрешкоте тои} 

(col. 397В—398А) 

7. Ре Basilii Macedonis origine 

ТАЗА yàp 810 ври ту тв nept Ваза, 
Olev xal тушу Ебухоте, tives аотф уеубруа:. 
Корт у обу 0рртто Хопра, просугточойат 
"ТЯ протопбУеь тў Зарпра тоу Махеббуоу тб, 
"Пу ЕЕ ОрЕзтоу сіроосау пу thy тому иам 

"Абриауб бегийреуоз ё тоу "Родабоу кратор 
Ту ха Ёуар!сато тў поле thv ibiav. 
:О 84 тоугї; xal футоируо: лоб хафмхАддоо бЕувроу 

05 zolvtáhavral имея, punyevslç обк Joay , “5 
USEE пробатодр ицщоувв, 09 Ара үс айуобутес̧, 

"ААА абтоъруо хай пвуттеф ха\ тбу усробиотшу, 

"О, Ехмтбухшу thv why zat утдеу иетазтвутшу, 
Kal taŭ Вонууйром йохоуто; tol трузкабта Кооуиоо 

"Елбоар битов сортасау thv Улф торф "Рора!оч 
Kat ахомоу ото 0250$ 20700) thv стратаоу!ху 
Кай cúpnay уготћђооу 800; Ърамикбтоф, 

6. Въстанието на Тома Славянин 

Тома, за когото стана дума по-преди, 
човек много хитър, с Огнена дързост, като 
събра силна войска от много места, хоплити, 
кръвожадни, твърди, силни духом, убийци, 
войнствени, дръзки, смели бойци, нападна 
със силен устрем Михаил като глиган от 
гора или гъста дъбрава или като отгледано 
в гора лъвче на кръвожадна лъвица и като 
обкръжи всеки тракийски град с морски сили 
и пехотна войска и им причини всякакъв 

вид най-тежки злини и ги покори, разруши 
и разкъса, дойде чак до самия щастлив град. 
Но ако всемогъщият бог е против смъртните, 
то всеки замисъл и дело са напълно като 
паяжина. Ако прочее Тома няма за защит- 
ник божеството, то той строи кулите на ко- 

варния си план върху пясък, поставя осно- 
вите си на слабо място. И затова строеното 
се срутва из основи. И след като си омърси 
алчните за война ръце H намокри с кръв 

цялото си копие, най-после бива пленен и 
му изваждат очите, унищожават му хубавия 
светлик на зениците, а след това бива ужас- 
но посечен с mey.” 

7. Произходът на Василий Македонец 

Но заслужава да разкажем за работите 
около Василий — откъде е и от кои произ- 
хожда, кои му са родителите. Родом е про- 
чее от бедно село, съседно на първия и сла- 
вен македонски град, който първоначално 

получил името си от Орест, а после римският 
император Адриан, след като го построил, 
му дарил своето име?а. Дедите и родителите 
на хубавоклонестото дърво не бяха някакви 
богаташи, нито овцевъди, нито се гордеели с 
декари земя, но били земеделци и бедняци 
и от тези, които живеят от ръчния си труд. 
Когато те напуснали земния живот, тогаваш- 
ният български владетел Крум? нападал na- 
лата подвластна на ромеите земя, отрупал 
войската си с плячка и унищожил цвета на 

21 Тома Славянин, водач на бунт през 823 г. против Михаил ІІ (820—829). Бунтът бил потушен 
с помощта на българския хан Омуртаг. 22 За събитието вж. и у Продължителя на Теофан (ГИБИ, У, 
с. 14 ку ЛИБИ, П, с. 25). 23 Бъдещият виз. император Василий І Македонянин (867—886). 23а Става 
дума за Одрин (Адрианопол), Наречен е „Македонски град“, защото с бил център на облазтта, която в 
Средновековието се наричала Македония. 2% Крум, български хан (802--814). 
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Өсрёуоо ё ха) иусбоуав Ev йудратббшу ройрф, 

"Боло ха Bashers Вох tatg пора 

"Оттер строодьс xakniatepos тире 8:хтообћря. 

Тіс хзфуаума(ав öt фоуфу Врохбаф тоу ВооХудршм 
"Етвата ктерчЕФреуоз adbg 'Pwpalwv oog, 

Kat пр); Хатр ам ваотбу Ша névng Екруабфаа, | 

Ка тАтлабћаа; xal nokkos; хаџбтоо; йс0л=0тас$, 

Ка! 11005 0$ 214 дхрпотоу уби TA 190 пбуоо слер, 

"Афйзтата: тоу протүєушу ха тў Вмеухар ии 
Ка) паута hoyisáueva; Аа рихрх xat сала 

"5 пр окопфу Вр рето thy Воуаутба nóv, _ 

(414 В- 415 В) 

8. Пе 2ітіѕсћіѕ rebus gestis 

"Ебуефе тобтоу Аауообис хай Хи Бтроуеьу 
Т2; Фздаүүас суухбттоута, „въугубута. л taug Жхуб- 

| |4охаз, 

‚ трЕкоута торс трорауоо, 
"05 етер Му ёртесбу Воо ива отлета 
Өо:усто xal orapåypası 81910; хера? Зо. 
Тёте ха ребра потацом siç afpa иететрала, 
Каў угуоуеткидрфруртоф ё каймхефдшу "letgo. 
"Роратос хатеубреџоу пейш» пацивтрбоу, 
Кор Гац 68 Вхрбаръкдв ту 9:05 хотела) доу. и“ 

Топобтос Бу 6 Тушту торду бтровиркттк, 
Tipopuhaxàg помфиемоф tiv ёзотоо брерийтьу, 

“Ауринзоф 006: В фара трус Опуоу хатаф рим, 

Ка) „з:хубза хотадубу Опрбу хартєроуууу, ' 

440 АВ) 

Калуа, дируоута. 

(col. 

9. Basilius 11 Bulgariam subicit 

Kal toiyuy 6 протфрито ту Ў породрае 

|хлодшу, 
2,634; thy 1 притбя т0770у 80т05 Ty Махтв4уз, 
Kat ty хартерикотатсу Гро sèv "Ирака, 

Тэ рЕу троояс ånintuse xal tlg Къпабе от, 

Ка! Моутбу дуёстиоу длбстъ с xat хабуои, 

ТЉ ё} трауо хол < дру тоу Еруорбубом бту 
Kat Ошржхаф хаў хбсобаф xal йтуама хол ВЕТ 
Ето ра оу усхтароф ууохафозвоу фехйбшу. 
"Еутеобеу труферфле Хоу перо ву тб 
Ка)! трйпафау абрбоитоу фАеурауонеау тої; буо 
Кай хуту порфурватротоу хай даруаророр! ад, 

Аст бым Ф боотфната xal пбтатоу ёррётиу 
"Үтір брублоу ľuyyaç ӨАЕ.релбу Вуетто, 
Еутебдеу теріороріа хай с:бтрої xvnpīðeç 
Kal ёро подеруартоу Ёсаз айтф зтгрхтіз, 
Mihu ВАК h убуд Зазхачоу by ибей 

25 Йоан Цимисхи, виз. император (969-976). 
Г Македоняния. 

25 Истър, сиреч р. Дунав. 

цялата младеж, а по-голямата част направил 
роби. Тогава бил заробен от българска ръка 
и Василий като хубавокрило врабче от зъл 
ястреб. Избягвайки от българските примки, 
той литна отново във византийските предели 
и се нае на работа като бедняк. Той много 
страда и положи доста труд, но като разбра, 
че трудът му отива в безплодна земя, на- 
пусна близките си и смятайки всичко друго 
за дребно и лошо, отправи се направо към 
град Византион. 

8. Делата на Пимисхи 

Видя го? Дунав и съседният на Истър?" 
скит да съсича фалангите, да разкъсва скит- 
ските вождове, да убива, да гони, да обръща 
в бягство биещите се в първите редици, както 
когато някой лъв нападне едри волове, пи- 
рува и ги разкъсва на големи късове. Тогава 
водите на реките се превръщат на кръв и 

красивоструйният Истър се окървява. Ро- 
меите преброждат крайистърските полета и 
страх сковава варварските сърца. 

Такъв пастир-звероукротител беше Ци- 
мисхи, който стоеше на предна стража за 
своите питомци, буден и незатварящ за сън 
очи, и чупеше челюстите на зверове, които 
имат сидни нокти. 

9. Василий П покорява България 

И първородният от багренородните деца. 
подражавайки на дядо си Македонянин?? и 
на най-силния герой Херкулес, презря раз- 
кошния живот и сладострастията, отврати 
се от спокойния и разпуснат живот и предпо- 
чете повече от капките на сладкия нектар 
твърдото и кораво дело на тежкото оръжие, 
ризниците, шлемовете, мечовете и стрелите. 
Затова той мразеше разкошните одежди, бога- 
тата трапеза, отрупана с ястия, покритото с 
порфира легло и бисерните одеяния, а шума 
от щитовете и дрънкането на оръжията той 
смяташе по-добри от омайващите звуци на 
музикалните инструменти. Затова му бяха 
любими шпорите и железните наколенници 
и бойното копие. Съдбата обаче, която му 

27 Става дума за Василий 
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"Амувпиием, дузбдралта тӯ тамхаота (рим, 
Kal Зу phoyuby Ерйоаув хай ту бррр тет уз, 

Ка! yàp були саса robs thy йпостатіау 

Вардам Ехетуоу тбу сх), thv piyav Ву ВУ, 

"Аубра порцифтатоу, ебтоъро», фрзах ам, 

Аіратоу те таоттусчоу то Baghel кху ута, 
"ЕбГугереу Ùs Зтероу "Абгр тфу поланузтоу, 
Kat thy why 2хохтоє 100 кратороф ùs пАобоу 

„Моос лобку влофбту ц Яузроф бу Мойте. 
"ЕА пор 68 тф вело ths ийхтз трбор та 
Кай кзтеубутиу thv рубу илубуиом Ерествоу, 
"Аза рау Торйисто тӯ том А 2360 ста 
Kal т5 Ропабом бр.а тої; Жронз Езтеуобуто, 

0: Вод удро 6 ёт) доуоу хатй том паритрвоу 
Ка! бракду 2л 50уто tiv аууітірцочојзаму. 

“Ev рёао:с 6 Ту ó хабер фр Ву лете 9к2роз, 

Raet строудоб уебуноу ву вера брахбутоу. 4 
"АЎ algne? dvsennúyasev аль сабоо Вар,” 
А tig 59 Envevoe тъ хоратобдоо абра 

"НЗ пупоф, Епфубуса tols прзурасіу га, 

Kal Варбав упир тӯ to кратобутоф фаббо, 
Ка) пауза Опезуйпвом 340ра Вассфутет, 

Ele 6005 Ваз си Ардабом Е0чару!а 
Kal Фасо; т тбтіроу Пбтротрбром ва дроу 

Kat уа Фоуіхшу фаса тоутфу ша прузттра, 

“Еро Ехо тобтом “6трес, Ехтибау Тачрозкоба" 
"0 удро; &0ратілгосу вход Чет рӯрутҳ, 
99205 051005 йпхзау 2лёбоаріу 'Asiay. | 
05х <божсу åvázzusy то ауто кроуциие, 
(Ho: 8029400; уозтлүрбу, 0968 та! xópats бпуду, 
Ес oùs Айхозз Каза toug пробатостарбутаз. 
'Eniyvmv 109109 thv зубу 01 боуатої Во &ошу * 
2Ебёоттлау тор otpao txeivwy и:б:адзт, 
Кордо: дробу Е1Боууто zà тойтори 0уто:раїх 
ЕМУ оочёзтт 104.405 3015 tzovsïor фудс. 
Тот: страту; Афзомийц, тат, ody ТАИТ, 
Тя; бражтв хазарта Виа ВАобЕрон; * 
"Алатау Yáp 2970010 ` th ту Bovyápwv OXY y 
Озу Яттом А Th птошетх nakat та riy Ало ди 
розу Хиархуброуе ера кагроутод уви. 
"Базуву obu 6 Взебхров zo брзо по 

[то 
Tiu уЗр стратейтроу ахрӯу 16:9 ёруцой озу. 
Ка ами биз кроя vvaMovg; ` 
Ка! халку 0роду 3 ла: 0 спадутора ті; рат, 
Ка таму 5 Basicos d щр4бсто td Ёфо | 
Ка) патуаухоу Монца: вхроклупоу делба, 
Кайпер по ифхомов таува Вита "Арт, 
Kat ау zilig хлтзуаћхоч 8119170 тебісу, 

отправяше завистлив поглед, се противопо- 
стави и спря този огън, угаси пламъка и 
прекъсна устрема. Защото тя подбуди към 
въстание жестокия Варда?, мъж с голяма 
сила, най-войнствен, смел, надменен, кръвен 
родственик на царя, и изправяйки го като 
друг Адер, убиеца, развълнува живота на 
владетеля, както когато бурен вятър, из- 
скочил от облаците, люшка кораб. Тъй като 
Склир продължаваше много войната и вът- 
решни опасности сковаваха империята, Азия 
бе опустошавана от меча на арабите и ро- 
мейските предели бяха притеснявани от си- 
рийците, а българите нападаха към Пари- 
стрион и опустошаваха близкограничещата 
Тракия. По средата им беше императорът 
като лодка в морето, като малко врабче в 
устата на дракони. Но внезапно след зимата 
грейна пролет, вместо бурята лъхна приятно- 
духащ ветрец, който носеше спокойствие на 
всичко. И Варда наведе глава под скип- 
търа на владетеля и всички тайно домогващи 

се до царската власт се подчиниха. Веднага 
го приеха като император арабската страна 
и сладката вода на фазис?®, която храни 
иверийците?? и финикийската земя, която го 
зърна като светкавица. Изплашиха се тавро- 
скитите, побягна онзи надменен владетел на 
иверийците. Той така бързо прекоси цяла 
Азия Не даде почивка на очите си, нито 
покой на клепките си, нито сън на зениците 
си, докато не прогони вълците, които раз- 
късваха озците. Българските боляри позна- 
ха силата му, полята им се заляха с кръвта 
и останките им стоеха като сухи клони на 
дъбове и навсякъде се образуваха блата от 
пролятата кръв. Тогава тежко и лековъоръ- 
жената авзонска войска се движеше по Тра- 
кия със свободни стъпки, защото навсякъде 
бяха пръснати труповете на българите, също 
както някогашните трупове на дарданците, 

когато Ахил” разрушаваше съседната на 
Скамандер Троя. И тъй варваринът спря за 
малко дързостта си, защото видя унищожена 
военната си сила. И отново нададе боен вик- 
и отново засвири сигналът за битка, и отно- 

во Василий препаса меча си и раздвижи сил- 
но звънтещия целомеден щит като надава 
щия боен вик стеноразрушител Арес и вед- 
нага цялото поле се покри с мед. И той не 

28 Отцепническото движение на виз. военачалник Варда Склир започнало между 976 и 979 г. Вж. 
Златарски, История, 1, 2, с. 283; Острогорски, История, с. 283 сл. Тук „жестокия“ е превод 
на прякора му Sxiņoóse ? Река в Грузия, сега Кура. 3 Жители на Иверия, дн. Грузия. ° Вж. бел. 
2 към Цеца. 
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о yip Вупи ато бани дато, 
О; трити корда бе ардуу фаууром, 
ЗА Еуеруоу tolva, чото 29501045 брзо, 
05$; даа вхупайжрлто тут; п0р9902; мод. 
Кой дами будь возрудо, пау дуврохтас:а, 
Кай 022.6 Оъпобйрбароз 6 Взрбаоос #8: хуу, 
0; хаяро; 0рэхо; ад доу iv то Сухдтоц,., 
"Ожизто дву тв стойтеоца перо i$ inatipty, 
Кей яуа; ђозу пу: 0утЕ$ річоф додоб xat их, 
Па тез 29 роуб ком, уадхаопиет, Зори * 
Ма аз Ёптефёроуто návteg уздхобаривац, 

Нобтъув БоМоу xal рбуилоу олуп, 

Ка лом коз ф0:01р600т05 Брръбе тай уу, 
Ка дроб; хаў пали ес; Ашот tolv стозе 

ттодато и. 
0; 8’ els тачтд зчуфедау Войууара: xat ‘Ропото:, 
Хоуёттсох bs Меоутес, Остер kopiota) капри, 
Кай 000$ niv tualeto, xat уерсв оох Ер цочу, 
По) да: 6" Епайлдааоуто той тбуу niriy Уго, 
Коту дот юу 6 00асиђ; xal thy доратоу 002035 
Тоу паза оу въведи» < дарйброчу, бүр.20рооу. 
Кай 82210205 тоу аро’ айт 05 їрп (ходела 
Пореторг істо куб ката тб Варуродушу. 
То; Воуйудриу 6 страту Фхета кМгуац vra, 
А! ё Pwualuy ожъжууа стдбуто KATA уштоу, 

тгуубдоц Thy фи бсталоу, піптоутас 602109324, 
Аиохоуза: TAV Фару, ипоут угорохотодта:, 
Кой 12; скрий ртами zal 9.0 Брус, 

0550; 6 хрітшр фобаура пар тв Вол 
Ка) Thy брошу хат стая: THY иерепророцу, 
0554$ 105$ xúvag БХазв 105$ хтрескрорфточа 
`Ех раубреърйтоу ту 04505 ко 17 дуру а. 
0551$ Фктроб тоў; добаробф, обть бео; тоу 

[таро 

Площ воумоф прудезто, 6051095 дут курим," 

(сої. 441 В- 444 В) 

нощуваше в царските спални като нежна де- 
войка, която избягва погледа на мъже, но 
сутринната роса мокреше къдриците му, 
които по-рано се мажеха с императорска по- 
мада. И отново мъчни сражения, и отново 
избивания и варваринът показа буйна вар- 
варска дързост като глиган, който (в устре- 
ма си) забива острието на копието във вът- 
решностите. Войската от двете страни се 
въоръжи и всички гореха гневно за сраже- 
ние. Всички бяха в железни ризници, с медни 
щитове, с копия, всички носеха тежкомедни 
копия. Тръбата изсвири за бой и сражение 
и пламна битка убийствена с копия и се на- 
дадоха викове и поощрения от двете войски. 
Когато обаче се вкопчиха българи и ромеи, 
те се нахвърлиха като лъвове, като разпене- 
ни глигани, мечовете бяха напълно обезу- 
мели, ръцете не спираха, а дланите се опръ- 
скваха от кръвта на падащите, разбиването 
на щитовете и счупването на копията вди- 
гаха глух и див шум. И императорът като 
бързолетящ сокол обикаляше свойте и се 
насочваше срещу враговете. Най-после бъл- 
гарската войска обърна гръб, а ромейските 
редици ги следваха по петите. Те убиваха 
изоставащия, стъпкваха падащите, преслед- 
ваха вожда, режеха сухожилията на конете, 
разграбваха палатките и се натоварваха с 
плячка. 

Така владетелят сломи надменността на 
българите и смачка вирнатия им нос. Така 
прогони носещите гибел кучета от кошарата 
и от стадата си. Така с непрекъснат труд 
направи гордите жалки, надменните — страх- 
ливи, свободните — роби. 



УІ. МАНУИЛ СТРАВОРОМАН 

Мануил Стравороман (00514 Хтоавообиатов) е роден около 1070 г. Въпреки влечението 
си към литературата той се впуска в обществения живот, към който нямал никаква наклон- 
ност. Впоследствие е бил вписан като служител в дворцовата гвардия на император Алек- 
сий Г Комнин. Може само да се предполага, че той е бил между 1108 и 1118 г. протоновели- 
сим и велик хетериарх. 

От Мануил Стравороман има запазени между другите творби две слова в чест на им- 

ператор Алексий Комнин. В първото слово, в което между другото се говори за величието, 

упадъка, а също и за възстановяването на византийската империя от Алексий | Комнин, 
става дума и за България. 

ИЗДАНИЕ И КНИЖНИНА: Р. Gautier, Manuel Straboromanos, Revue des études byzantines, 

XXIII, 1965, с. 168—204. 

MANUEL STRABOROMANOS 

ORATIO LAUDATORIA 
IN IMPERATOREM ALEXIUM СОММЕМОМ 

1. Раігіпаігі Istrum іғапѕецпі et fines 
Bulgarorum vastant 

IMartwáxa 98 où лой т лоб диб» "Готоо? 
лотаиб” даВартес ми та Моод» леда увидивтоц, 

` 1 А т А Й ` Ра 
даий ди то» Атио» дгёеЛабуоутєс̧ xal дий тфу 
ёхєіуоо отеуфи єѓохебдиєуо, trols ёлі тадв упюдсес 
Ядротикбс диоопутътто. 

(р. 1904-) 

т Алексий Г Компин, виз. император (1081--1119). 

МАНУИЛ СТРАВОРОМАН 

СЛОВО КЪМ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСИЙ КОМНИН! 

1. Печенезите преминават Дунав 
и опустошават земите на българите 

... А не много преди нашето време пе- 

ченезите преминали река Истър н опусто- 
шавали полетата на мизите,? често излизали 
отсам Хемус и като се изливали през него- 
вите теснини, пръсвали се, грабейки по та- 
мошните места.3 

? T. e. българите. 3 Големите печенежки 
нахлувания са ставали през цялата втора половина на Х] в. и особено през първата половина от царува- 
нето на Алексий Комнин. Те били окончателно победени от него на 21 април 1091 г. при Левунион. 
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2. Alexius Comnenus imperium Romanorum 
in Europa confirmat 

Егодлив пат» tiw лойвидоурвуту eloņvevoas, 
тўс 2 драюєдгіоқ оёх ОЙуц» лоосёдухас бай тв 
êrròs А? цоз хо! "Готоо» Ğræðer длд тд» Генхфъ 
во» вв tòr Ерсвтоу бах ха! дфооібєто. 
Каі бод naga тд» Киивиот воолоооу, д1 дё xal 
боа УХвово: хатегхоу xat Ххуйкоу тос xal (190) 
догАхду Лайифтас тойс Руотас афЕйдието», - - - 

(р. 190,3—191,) 

2. Алексий Комнин заздравява ромейската 
власт в Европа 

... Ти ни усмири обхванатата от войни 
част от Европа, ани присъедини немалък дял 
от отнетата, който лежи и се ограничава 
между Хемус и отвъд Истър, от гетските* пре- 
дели до Евксински Понт? и колкото има при 
Кимерийския Босфор, а още и колкото бяха 
завладели сърбите и скитският народ, а и 
далматинците, които бяха премахнали 

робството. 

3 Т.е. унгарските. ° Черно море. След като победил при Левунион печенезите на 21. IV. 1091 г. 
и куманите (тук означени вероятно като скити) в началото на 1095 г., Алексий възстановил властта 
на Византия над Северна България. През 1114—1115 г. куманите нахлули отново към Видин. 8 Главният 
поход на Алексий Комнин против сърбите и далматинците е бил през 1093—1094 г. 
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УП. ЖИТИЕ НА МЕЛЕТИЙ 

Мелетий Нови, родом от Кападокия, се подвизавал главно в околността на гр. Тива 
(Беотия). За неговото духовно подвижничество и аскетически подвизи са запазени две жи- 
тия. Първото от тях е написано от Метонския епископ Николай в 1141 г. (т. е. 36 години 
след смъртта на светеца, който според Василевский е умрял в 1105 г.). Другото житие, почти 

аа a СОДА 

съвременно на първото, е съставено от известния писател и поет Теодор Продром. 
В първото житие са дадени някои подробности за нападението на куманите при 

Анхиало (Поморие) в 1094/5 г. 

ИЗДАНИЯ: В. Г. Василевский, Nixoldov ёх Медаз; ко дводброу то Поодовнов соуурарёос пе „е р ТХ РА 1, А = = Я + > Ра с «В Ежотоутавтродоз fior Медео тоб гоб, Православный Палестинский сборник, 17, СПб., 1886 (с превод 
на руски език). — Хогоотфиоз А. Пападдлоь4ос, “O биос Мъ пос "6 М№ 65%, 'АЯйуи, 1935 (19402). 

Поместеният тук превод е направен по първото издание. 

КНИЖНИНА: Су. Могаусз!к, Byzantinoturcica, І, 1958", р. 571. 

VITA МЕГЕТИ 

СИМАКОКОМ INCURSIONES РКОРЕ 
АМСНІАШОМ 

“Ош uù та иоуашха ибуоу хо ёда, ада 
xal та хова тв ха! хосшха фооутідос тф Фуйр тие 
дгойоус ў& ото, лос йу єориибс̧ xal табто моћ 
дофайфсе ди дуото, дєіхуроь 10 п00б тду паха- 
оѓту» Ваодёа дадио, tòr Delor фи `ДАё оу тб 
удо Коибуоюу лаууєуєі тов Фодхфис ёлістоотвъ- 
сбутоу тф тотв mégot ивта Варвіас̧ к дуоло- 
отдгоу дъуйцеос, ёдёђов хо! то? Ватдёд тобто 
дупотойтебойовои. 0с обу ЕЕ хо! тобто» ђ x- 
стоае а xal ив ВФоажк поме, обго хайопи ит 
'"Аухіллос, сфу тф ототебдиап Оледвувто: ог Pág- 
Вари 68 фоъбфутес одиха лаоўооу ха! подс aó- 
Децоу ларвтдооотго xal тд лёс тйс nółkews lni- 

ЖИТИЕ НА МЕЛЕТИЙ 

НАПАДЕНИЕ НА КУМАНИ 

ПРИ АНХИАЛО 

Че светията удостоявал с дължимата гри- 
жа не само монашеските и частни дела, но 
п обществените и светските — та и те да се 
изпълняват в мнр и сигурност — показва 
чудото, отнасящо се до блаженопочившия 
император, именно божествения Алексий. 
Когато куманите целокупно нападнали TO- 
гавашнкте тракийски области с голяма и He- 
удържима сила, наложило се и императорът 
да се опълчи срещу тях.) И така, когато и 
той се включил в похода и се спрял заедно 
с войската в един тракийски ғрад, наречен 
Анхиало, варварите, жадни за кръв, се NO- 
явили веднага, наредили се за сражение и 

+ Случаят с куманите се отнася към 1094 или 1095 r.. За датировката срв. коментара на Я. Е. Л ю- 
5 й към превода му на Анна Комнина, Алексиада, Москва, 1965, с. 556, бел. 959, Събитияга Зарски 
-2 

#3 ГрълкЕ извори за българската история, т. X 

=. 58—59; ГИБИ, т. VIII, София, 1971, с. 102, 103). 
с2 изложени подробно у тази византийска писателка (Annae Сотпелае Ае а, X, 2, ед. Reiferscheidii, 

ё Анхнало, дн. Поморие. 
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ѓоуто` тбте дў тдтв xol 0 Вада = с дутеле бо 
тойгос elg лбАсиоу ВВочдЕкето. то 08 йда Себе 
ойх ёлётоєлєу, 000ё допотоу вие в тФф лойвиф 
néons дмодонйей", os абико бдЛох ларістатас Ëy- 
уоохо убо тала ий тф лото, Фу 10 бог хаё 
пота охойфЕоти. каў лаопр иёр пе ад tyvi 
хабта тфъ 82д0Ввотёооу исъауф» ка! отуудо», 
"Поокоу обтов, ў Гоа uézo xal убу тбу длъ- 
иооѓоу тобто» диуцис плоў» 88 tots 1000595 тр 
лото! Довногс, @5 #905, даде 0 дё тр» л00с 
"Daciana йахброс èm шход» бий а”, ха) болго 
дуувбс araors ка! ато» боду лообтта то» fi- 
ова доо, Eyn, Закиаотё ков Аде, ир EEEk” 
Vys тоў йогєос кар ua тЙ Хек tóv Абуоу reo" 
podre лоров кро то иќоос ёѓитёіуос̧ аи, 
va хатезон лзобута тду Васа, xal тду то? 
огаоос® тблор фаугойбас котел йур иё» обу та 
xal боб» xa @хобо» ó ‘Ао. об иі» 0440 
xai т0їс тоб ллтодс лосі проолвоб", Ноу ат», 
би лот ка «Бо Воййвии та те Жеобтс. ngos 
би» ó латино 6 Ваойвбз, тёхто», sline,  Фов таър 
лоойбето подс лбдғиоу тов номе Koudrois 
ле ЕТ" xal el тд те лрсдёоғас ёхллђодог, 
тр» Ваойзвотову otz бой. & тобтав лооапобато, 
тд elor вс сотноат то Васе влихайвофивтос, 
маі вбу) лоосєдёҳдт, zol ý тоб Вас Еос бои? 
ёлгохёЎђ. ий тоь Коити» доазиаба то! ход 
дсід лоозоа лодс Яд сув ёлготаутоу, та xal 
йоду» #4 коз в оуоб фьадхадлойвиг” Ñ те убоч 
тўс êvebaw inņngoelas ите хоотато. xal ó Вас 
дес гта лой в те ддеас @уёбебути под; та 
Вас на, “О удо “Табор thv пибоот дкебтри thv 
тўс Оваж ав опиважюдйиетов, лботу тоб вреотфтов 
Елтохв нурбс. а Бвотеро” лаой пот 105 Васа 
ӧлаотшотб», napaßalórtæov (с тор лотбоа, tà хата 
тот Влойёа лъбдивиос, eoe лдъта та ths Dewas 
rcis ovupefnzóow Влайдддейотта (рр. 26--27). 

започнали да опустошават околностите на 
града. Именно тогава императорът възнаме- 
рявал да влезе в бой с тях. Но бог не про- 
мишлявал това и щастлив изход нямало да 
увенчае сражението, както веднага стана 
ясно. А това било известно п на отеца, който 
в планината пребивавал в мълчание. При 
него тоғава бил един от твърде благочести- 
вите и близки нему монаси на име Иларион — 
жив еи досега разказът за неговите чудеса. 
Той бил [там] и излагал по обичая си собстве- 
ните си мисли пред отеца. А този прекъснал 
за малко разговора си с Иларион и заставай- 
ки като в унес и виждайки да стои пред него 
императора, казал: „Дивни господарю Алек- 
сие, не излизай от крепостта!“ Същевремен- 
но [Мелетий] потвърдил словото с ръката си, 
като я прострял към оная страна, където си 
представял, че се намира императорът и изо- 
бразил кръстния знак. Иларион, като видял 
и чул това, останал поразен. Освен това той 
паднал в нозете на отеца и молел да научи 
какво означавало видението. Отецът му ка- 
зал: „Императорът, чадо, възнамеряваше в 
този час да излезе на бой срещу нечестивите 
кумани. И ако изпълни намерението си, не 
ще види царствения град.“ За тия неща се 
молел [старецът|, призовавайки божеството 
за спасение на императора. И молитвата му 
била приета и намерението на императора 
възпряно, А куманите по някакво чудо и 60- 
жня промисъл се опълчилн едни срещу дру- 
ги, а след това се разпръснали напълно и 
на различни места и страната се очистила 
от тяхната напаст. Императорът се върна 
в столицата при пълна безопасност. Иларион 
пък забелязал деня на видението — колко 
оставало до настъпващия месец. По-късно, 
когато той научил случилото се с императо- 
ра от някои негови оръженосци, които оти- 
вали при отеца, разбрал, че всичко от виде- 
нието съвпадало със случилите се събития. 



VIIL. ТИМАРИОН 

Неизвестен византийски автор от ХИ в., подражавайки на Лукиан, съставил под 

заглавието Тимарион (Тиаойо») една сатира — описание на преживяното от някой си Tu- 

марион при пътуването му в Ада. Сатирата е написана във формата на разговор между 
Тимарнон и приятеля му Кидион. В това съчинение между другото се описва накратко 
р. Вардар и долината й, а се дава също така и едно картинно описание на солунския па- 

наир, който ставал на празника на св. Димптър. Споменават се и българските планини. 

ИЗДАНИЕ: А. Е11іѕѕеп, Analecten der mittel- und neugriechischen Literatur IV, Leipzig, 1860, 

c. 41—186. 
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МАКОМ 

2 KYAINQN. "Ао фолди те вотообас, © 
роте, той (ако? фотос ёлидоидеторгёуор gor 
ди yàp pregl Фордљтор“ goriv А шс те хи) Цна 
ду paet дег подс та ка добро, дос ENEL- 
уо?отс Хупухаие. . 1 Р 

ТІМАРІОМ. Оба, о ётаѓоғ Код , ив е 
ФЕ Фиоб, каб бу оо стете ит» хогобу , өс 
вйсе ус и кой 48506 0 тўс блодушос скопос“ ка! 
ой хоў regl тойгот Душу фийс педовтвоо, Ņ Oè 
лер) ту дуушайвуш? ноуЗоатит. с P обу gvv- 
та анетов tota соз вс пойдете вир орех, Уеа 
ис влакотруовак тобуоа тр» те 090» втикотав, 
хаў та хата церос eù дидукет. “Iva убо с др 
ёро, сатраликойс дебийавб: хай gogyyiais juae 
гродикав, 444000405 койтов ye xal айхицойс Ttak- 
неуо, Oddéra yao тб» лародіо» ф До кой Евро 
латофот фууфек паров. ФАР д нё» ёл? Фурои 
"иди бегут", 9 Ф #Е Пуроб длатдъ arývry- 

Oep’ ёго добдос видураву, 1 техду ту” 990» ao- 

ТИМАРИОН 

2. Кидион. Почни прочее, любезни, раз” 
каза си, докато не е залязло слънцето и още 
не е наближил часът, когато се разпрягат 
воловете, Пък и ние трябва поради важна 
работа да се приберем но светло в къщи. 

Тимарион. Приятелю Кидион, ти знаеш 

от меп още по време, когато те срещнах, 
колко благочестива и богоугодна беше цел- 
та на моето пътешествие. И пе е необходимо 
ние да говорим повече за това, нито пък ти 
да слушаш за неща, копто знаеш, Прочее, 
като се срещнахме тогава с тебе и аз излязох 
от града, някаква божия промисъл ми по- 
магаше, улесняваше ми пътя и се грижеше 
за всичко без изключение. За да кажа на- 
кратко, аз, макар че се приготвих за път 
бедно като философ, бях надарен от пея с 
господарски посрещания. Тя не остави да 
бъде отмипат като непознат от нито един от 
живелите с мен приятели и от приятелите 
на баща ми. Един ме бе срещнал, отпвайки 
на полето, друг пък ме настигна, като се 
връщаше от полето, на трети бе известил 
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ПЕТОЦЕТОС хоё перлвофъ Фдокттос биі», фа У eie ОБ xar dgovgan ето аар ат de © са с. 77 0996, ontis унос (доу ойх Евр. Когианс дъ 
tovtov лойдте с xal удъйис ti бъ хатейуони 
пло Ўлодёиғтос тайгав тф koy сатролихйс ха) 
търиуикас: Гьорс Ф бъ gx тоб лобунатос, péh- 
пате, Юс ат: тіс ёліотосій төй narte, бф ўс 
прот? 1) тоб (ри єдхода toic оротивковс giko- 
софвір „с“ хо) yko uiv, пудкр ti повуналвъва: 
неро odev кіс dodi , р пр глав оное 
Воштв ха! лото, #0906 ёх тре mowes Емас өд 
dhines айту ҳөотуобта лодос. Tà pèv ð} 
тўс xæatodov ву тойгос ýr, Мат вВодос ха? бус 
igarra’ та dè тўс 8латодор ха! Мар ддитпой, ха! 
товуюдие поооукозта. | 

3. КРЛОМ. Ос Мор del туба нос tÈ лері тос 
„брудавас, в Gore обте спрелттунёуос койлатооуа- 
бдг del даруойизрос, вудийскенот dè ирдёу апаууА- 
Хо" дай. "Ес: yàg те tje хадодот ир ходя 
Фяар ас тр Аут, negl дё tie xat утрак èni- 
Фрибис издкъ те лоосдг%, 

уббгог играя ни 

глада рока долго бло ки р Хиеи diwri- 
нес , слебдфис “рио сраз то Аду тоос 
г Венета. вс ёргабе идрор канбтс Oot гус 
сютгрй ес к тре зр» докдугот ла Анус. ПАД 
Rikie Зоб, 0 ус в, деди TE лыббиетос, ди те 

сачой ахойсиотевон niv ух, dinderig Елакит 

HEroy бог фодьроб, 

ТІМАРІЮХ. ред от re блдустѓасу o іде 
Кефи“ (ибовотос бра +? Феурнбтор ка! gaor- 
сибто» (одеяло „  Ойхойи Мушивъ tho dxe- 
Форбс ёуонара ` сгуувоногудсис 9° дъ лете, 
ci хоро» лърлтов" juče, Я Мор тос тди 
тяло лос? лоосеосд ите, vul нұр ка! Волтер 
дерофов Епдоетаиеррр, ро дируфавг и] тараг 
сонёт. Котер ovr ас тур лефлъстот Өгосо- 
доня, пор } тфу Форт» длаатруш Ayuntoiov 
год 0407200. '* ха) sigev pulv толе Woyidiov ev- 
нос, те сопрат» бус Ела? dè тойгдъ ўи» 
re оу» ко? Чордаѓогс ave, «уви, öre #1 тєрї Аб- 
уоъс ПОЗЕ eiyopev, za? бнс тоб хогооб ёьдадбу- 
гос, dç тот Аён» лосанбъ joas бузкЕр хоир. 
Посему dè ovrog тор zera Мехеддус 6 непотос“ 
ос ёх ту Boviyagixðr доб» фобариетов като шкоа 
«а? бредит берете, ейге код віс peoyayxsiav*) 
лой; сў идд опусубиетос, "Огоо бу einen, 
Ус те дири те“, лафи тўр ладвгй» Маохгдо- 
riar хог ИЕ хе; r3 ) Ч 
доу 5139 бы Kon Взе А Ey АН иа $ олос коуодт вливекес 

1 Река Вардар. 
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роб, който случайно вървеше по пътя и не- 
очаквано се беше натъкнал на мене или пък 
работеше на нивата край пътя. С една дума, 
нямаше човек, който, като ме видеше, да 
не ни поканеше. Защо да изброявам техните 
разкошни и приятни угощения, щом веднъж 
ги нарекох господарски и царски. Ти би 
могъл да разбереш от този случай, предраги 
мой, че има нещо, което управлява всичко, 
от което идват благата на живота за избра- 
лите философията. И на мен, който не бях 
приготвил нищо за път от къщи и не бях 
взел нито хляб, нито вода, от първото още 
гостуване не ми липсваха изобилни блага. 
Такова беше отиването ми — много щастли- 
во и благополучно; връщането ми обаче бе- 
ше много мъчително и приличаше на трагедия. 

3. Кидион. О, любезни, колко много бър- 
заш винаги в повествуването си, като раз- 
казваш все сбито и бързо, а подробно не ми 
известяваш нищо. Още не си приключил, 
както трябва, разказа си за своето отпъту- 
ване, без да си казал и дума за пребиваване- 
то си в страната, и ти си наклонен „да си 
спомниш за връщането“. И като че ли, под- 
гонен от кучета или скити, ти бързаш по- 
скоро да се насочиш в разказа си към Ви- 
зантион, като че ли само там ще се спасиш 
и отървеш от преследвачите. Бъди обаче спо- 
коен, добричкий ми, защото нищо страшно 
не ще те сполети, ако ти без никакъв страх 
по-спокойно ни разкажеш твоите преживя- 
вания. 

Тимарион. Ту, мили Кидион, не бъди 
[толкова| любознателен. Ти наистина си не- 
наситен на разкази и приказки за чужди 
страни. И тъй нека разкажа наред за това, 
което се е случило, но във всеки случай ти 
би ме извинил, ако в разказа сн не спомена 
някоя прелетяла покрай мене врака или ка- 
мък, попаднал под краката на конете, или 
дорн крайпътен трънак, който се е закачил 
[за мене]. И тъй ние се отправихме към пре- 
славния Солун, преди да е настъпил праз- 
никът на мъченика Димитър. Тогава и ду- 
хът ми беше бодър, и тялото здраво. Тъй 
като за мен безделието е това, което за юдеи- 
те е яденето на свинско, а не можех да се 

занимавам с книги H понеже същевременно 
беше удобен момент, аз отидох на лов при 
реката Аксиос. Тази река е най-голямата 
от македонските реки. Тя започва от бъл- 
гарските планини с отделни малки поточета, 
посде долу ги слива в едно русло и тече на- 
долу, Омир би казал, „хубава и голяма“, по 
старата Македония и Пела и веднага се вли- 
ва до близкия морски бряг. Мястото заслу- 
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(пос узоруойс поертойо» апзенато» Фтадотакос 

на zal тедеоготрудс" сгосиетек 10805 Erem- 
сев аи, стретуүоіс кои сорте Ее ка! паба бе 
фейсууава ко дейд длитауту dat, пуде" гі 
Фаслоцёус тўс феаЛеууов“ ойтюс «дос Васа" 1 
хов, хо) «даитос, ха? она ёс та подаст. Е? 
dè ха? Фтоггых Вот іс фейс Су, де тай че 

ха ні годсо той Чппоййтог ý Фада ivineg- 
ры э - » + И 

gairo || гйрийс, ха хоо) аба, xat Воде: 
ддофровс Вухойреато 

8. f 

ТІМАРІМ. Лога, pihs Кодіоњ, 8 gor ne 
дойщи, we ха) діхуохтегдсса съцивавев тай. 
пити thv оў» умори» дгаохет отог ти digygaw. 

tiia ri náða ста тор ДӨР rorta, 0с toixer, 
блаоайтта ха? rvgavridog Фууис“ хаф ors ror 

мафии давай то ETUYRG, олоћд» лог би eh. 
„кувцер ойи «рбанкто. 

5. Engr ду га те Aquero, oneg ёр 
Зора с Парадга, ко Мадрейис та Har- 
газа“ yirerai È ха! map Мохгдоса нғуітер тор 
паруүбрьтк . reggel убо ёл? айтур ой идрор 

сйгоу Нои 00406 ха) Русу , dhik иеитобке 
хай парго?ос, Ерго cor бларусуоб, Меси тер 
лафикойтот yery легтодала отоо НЕДОЕ ха? 
Хачияре, Коплетодо, гед», lprgor, сети 
ха? Кебир тр Следва Адлер" ка? oviåyâðry 
илей, вхо увс іхЕтес ani Февройс ёлі бъ 
ин бттва лтилотог“ тосодгор avre rye ddyg хи- 
ге пр Ебрйлр перка. Буе dè, re Калладд- 
хус ёх eRe їлерорѓоо › ха! той лоаунатос шло 
лелеронёрос̧у «24 201 и леов?дуфок, гВог- 
дону Одоо увъве са тов Фестооо ната тайгот Hea- 
тўс. uç Фу ид та riv гирь бре» дарбур обнвитот. 
та ф хой dvje ёлі тц» сеухвйврри гу пекдубрев 
акрюреват, ха! плаза кос БНР ката CYO- 
Ад». Hv dè та ёр ата toride’ вилорежа? скука? 
«иилрдволо:, Сгогууддг ёк лараАйдою плуг 
Meras: ёл) паход» о} стощов дкоътес, бутлтдғбоо 
cive дготвав: бибодот гу иёт платеир евобудв- 
гес, кой тӯ бир тод пд Зоо ср» пйоодов длароі- 
уортав. Белес ау, с то ликуф «вт блідо» кей 
го трета ос п бот, уранийе eivat тойтоис 2 
Фут етот ууш» бовітаг ёл) мехов. "Бухйрати 
ло? TÖV Сгоѓуюу ётерсё охра? паовлурьтъто, 
хог avras иё» стозуддд», ёл) паход» d° ods ёт, 
САА 007204) ошхрдтатес л0д55 ёолъатакоїс Одхо?тс 
лафеф?озта. Ко) гу тд побуйа влазкбс ё :6 во», 
dio ИФ tovs стобщонс elvat TO rrogyuars, év дё 
swor тў ек бохеѓр хо) t лохуф ха? лаоісо тўс 

? Федра, дъщеря па Минос, жена на Тезей, влюбена в заварения си син Иполит. 
племена се рзабират най-общо българите. 

: тр анцузи. 
С останалите 

жава да се разкаже за него, както подобава, 
На земеделците то дава богато всякакви пло- 
дове; за войниците то е удобно да препускат, 
за военачалниците то е по-удобно да нареж- 
дат и пренареждат редиците. То подхожда 
за военни упражнения, тъй като редицата 
не се разкъсва — толкова земята е без ка- 
мъни и без храсти и съвсем равна. Ако ли 
пък би пожелал да отидеш на лов, ти би 
рекъл, че Федра?, без да е влюбена в Иполит, 
би препускала [тук] с удоволствие, би подвик- 
вала на кучетата и би гокеда пъстрите елени, 

4. — ---- 
Тимарион. Страх ме е, милий Кудеон, 

че ако те послушам и наглася разказа си 
според твоето желание, ще трябва да прено- 
щуваме. Но какво до правя. Такива са nprs- 
телските молби. Както изглежда -- неумо- 
лими и почти тиранични. Заповедта, каквато 
и да бъде, не може да се отклони. Нека npo- 
чее почпем разказа. 

5. Празникът е празник на свети Димн- 
тър, каквито са Панатененте в Атина и Ца- 
нйониите в Милет. Ji при македонците става 
най-голям панапр. На него се стича не само 
местен и корепен народ, но ствсякъде и вся- 
какъв: гърци отвсякъде, всякакви мизийски 
племена, живеещи чак до Истър и до Скития, 
кампанци, кталийци, иберийци, лузитанци, 
отвъдалпийски келти? За да бъда кратък, 
и океанските брегове изпращат при мъче- 
ника молетели и посетители. Толкова rona- 
ма е неговата слава из Европа. И аз, макар 
кападокиец от далечна страна, незапознат с 
нещата, а само чул по слух, пожелах да стана 
лично зрител на всичко, за да не остане нищо 
невидено от моите очи. Затова аз се възка- 
чих на близкия до панайра хълм и седнал, 
разглеждах свободно всичко. На mamanpa 
нещата бяха така [наредени|: търговските 
палатки бяха една срещу друга, построени 
успоредно в редици, Редичнте ояха отдале- 
чени мкого и разстоянието помежду им обра- 
зуваше в средата широка улица и отваряше 
път за гъстата тълпа. Като погледнеш голя- 
мото множество [палатки] и празнлните pe- 
дици, ти би рекъл, че това са ликин, отиващи 
надалеч от противоположни точки. Напреч- 
но на редиците бяха разположени други па- 

латки и те на педици, но не вече надалеч, 
а израстваха като много малки крака на 

влечуго. Тази работа, разбира се, заслуша- 
вае да бъде видена. В действителност има- 

ше две редици [палатки], на вид обаче и no- 
ради гъстотата и симетричното им разполо- 
жение това изглеждаше като едно животно. 

3 Под мизийски 
имена се загатват за италианци, непанцӣ 
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стасвос“ біхдр убо ти додаг схтр», nl”. лот) 
тиіс паодотпийиеис ёухароѓос болер длерсддие- 
yov. Ено), v тўр оў» dyángv, вк ths Чковоас 
схоловизие тд дбусвние тўс беру, (об то 
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хротагоис отд YOTTEQE кой MVAVOÙG улофайива TOV 
лодас. ` P 

6. Е; dè ха? rà vdov Стас, 0 фиопобуот 

ётаїов, с Фотерор хотиду dx the бхрюргіос iea- 
, E иа. 

санду, паггогоу eidos, Оса ву ?фесрасі ха? руно 

сір Фъдойду те ка? угрекеу , хай доа ёх Bow- 
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Аутас дилорвкой тс хоц отс: ама ход Фоз- 
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Сизтвор тв котоб REUE Фиетдет кой с0тос 

хосе? тук пиру» пойду лифт, 4 оды 

дт Фуозтот тв вкегде ayoyi Ка Tarta 

pèr Ёогедор холад» влуАйор rat десколуве“ На 

dè тво тур @хомонаи уддавиетф те топ бет 

yery хер ПИ иа сви" ёре нов, коз 07096 1 ёх 

гобго Вар опис Еее ` гоїс 061 pot п000- 

блалтвр" Тлло: хевиеи(оттес, 8085 колет, 

прайето Вухоиеме; goign уо АДоътес, хо? utreg 
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912 ивъ Миа, Grè дё хай родово лод. Ers} 

02 тебта обго хата сходу» #двасатт ка! Зей- 
А ra С л 5 2 2 

ного» фитдвос убуота, пит ёл) ўр подр Дуои, . 
оот: Феонбтот dregnar ка? the ikode dygiad) стта- 
Feng. Гота д сл} rocis «iry пазъйховс dia~ 
puzrepsúderg, поддр вобов, лодддр 98 тебе 
бло 950 100085 Догоотииов, ка тў» дитодіат 
яуооъта то ногоо Ел? тобто 9 друггов?с 
Yaruro: пру корос, ОКЕ тас гр» готи ходете» 
06 вос, хо) тері бр прохтќоу деататсдиетов. 

"Evrog иё» др tabra хай бло фот) ко! Дента де 
гедориети. 

"Ниос д" погуби фр тр фободежтудос "Но; , 

"Оитрос бъ злбу, 6 re убочс тувито ёп} то? зву. 
лафауйето, ста дорифоо ис кой в поді» ка? 
Хацптротртос, под втясот, ойх дАуюу dè лебот 
гр, ajunge беибиетафдътот ка вру проввъсви. 

T. Enel дё 100 се свобдов изгборос ўр 6 89- 
пос, кафабоковрве gov ойло три паоовойкь wo- 
стой, ст Аби тер ту èx тоб ддиов фо вы 
por’ ха} бсо» атедигот Фастиа, ка! то 
-опудутфкат тр Фешрщж, хо) у790с өд тд туб. 
гоҳо» ёх rovrov 41 той Фейиатос. ТО иди об 

ботно» #440 піАўдос, бсоу Е буровквкс, ка! бооў 

а Срв. Омир, Илиара, Г, 477 

Защото можеше да се види едно влечуго, 
образувано от палатки и опиращо се като 
па лари на напречно разположените палат: 
ки. Кълна се в чувствата ни, когато гледах 
от хълма очертанието на лагера от палатки, 
тази работа мн приличаше на стоножка, 
която на предългото си тяло под корема има 
много и къси крачка. 

6. Ако ли пък, любознателни приятелю, 
искаш да узнаеш нешата, които бяха вътре, 
както ги видях после, когато слязох от хъл- 
ма, това бяха най-разнообразни неща, като 
мъжки и женски тъкани и плетнва и всичко, 
което търговските кораби внасят за елините 
от Беотия, Пелопонес и Италия. Но много 
внасят и Финикия, Египет, Испания и Хер- 
кулесовите стълбове, които тъкат най-добри- 
те килими. Но [всичко] това търговците вна- 
сят от |тези| страни направо в древната Ма- 
кедония и Солун. Евксинският Понт изпра- 
ща своите стоки във Византион, а после и 
топ обогатява панаира, като много коне и 
мулета докарват оттам товарите. Тези неща 
аз разбрах и разгледах по-късно, когато 
слязох. Но още когато бях горе, множеството 
видове |животни| ме караха да се чудя и 
смесеният им рев заглушаваше ушите ми. 
Коне цвилеха, волове мучеха, овце блееха, 
свине грухтяха, кучета лаеха. И кучетата 
придружаваха господарите като |техни| па- 
зители било от вълци, било от грабители. 
След като се кагледах достатъчно и се наси- 
тих на гледката, аз се отправих към града, 
водеч от любов към други гледки и естестве- 
по към църковни тържества. Празникът трае 
цели три нощи и много свещеници и монаси, 
разделени на два хора, изпълняват песно- 
пенията в чест на мъченика. Над тях е по- 
ставен за ръководител архиерей, който 
устройва тържеството, както трябва, и се 
разпорежда за това, което следва да се на- 
прави. Това става нощно време при светил- 
ници и факли. 

„А когато се появи ранобудната розово- 
пръстна Зорница“, както би се изразил Омир, 
при храма се явява управителят на областта, 
който пристъпва окръжен с голяма бляскава 
охрана. Много конници и немалко пешаци 

му подготвят тържественото излизане. 
7. Тъй като народът стоеше развълнуван 

пред вратата, очаквайки много напрегнато 
явяването му, аз се смесих с някои любители 
на зрелища от народа. И близо, на разстоя- 
ние елин стадий, аз зърнах това зрелище и 
изпитах необикновено удоволствие от тази 
гледка. Защо прочее да разправям за оста- 
налата безлична тълпа отчасти от селяни, 



Тітагіоп — Тимар ион 

2х тод ддпоп лафгілето, Ка въ хотайвуовиа; оѓ de 
yE Доуйдес айтоб, 
Јатреседу вувлоботу три лроодо», паугес дуна- 
бозтес, патгев сфогубисвс. ахдогс Agso вуза Мою 
Нато хо) тодулпог, суогко?в ка! хатабивктовс 
auping ат леріВоддт хайдифивъов, ovko: тас 
хорос tavta} тас ханас елес йу тд тоф пои 
гой, перггруогёос тас̧ хонас доу" ход" ёх xæ- 
gyros ў ісі; авгойс 

Ога ИЕ zóuts, дахи Нино биз puoles 

= ana да тойговс оско) ухъфибугеѕ úré- 
‚ стршъто ‚ ивтаравов то mode, хо! totç „посе 
дврачвитев,. вс 000; Зет, ка) три ууу dno- 
стоброъгас“ дохоти суут хо) те „иефекецивъцс 
даилобтугос, пер ди коте xol doyvom тойс ga- 
#095 дер аилер, фолер блотволбигъов тў т7с 
лео вой с gavrig , xal лъжа тойс теаутдоне 
лерьМттоттес тоїс се оцавт. Отог иди обр 
оёте пфовѓавиу, ёу вйтакго хр де хо! пиана 
вгратиоткф. тду пораки пог ИУ: ха! did- 
Анна изход» ёл) тойгис, ха! 0 Лод? enget 
уа то хунат гротев dè адсод, xal uot- 
oat, ха} кариес. тровсрехо ? xal ёлёгоьдок . "а 

лас ar по дерут, Кодек рать. гр èv- 
скугдсеса" ҳоонотіх ў Шъ мог tote, ка? 
tò айс «ус маска поют; 

* Срв. Омир, Одисея, УІ, 230. 

осо; дъ вто: їгс педатду, 
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отчасти от народа, която го съпровождаше? 
Но неговите отбрани хора, някой би ги на- 
рекъл отред от доверени, образуваха удиви- 
телно шествие. Всички бяха в разцвета на 
годините си, всички в пълна сила, ученици 
и храненици на войнствения Арес, къдрокоси 
и светлокоси, украсени с копринени и пъстри 
наметала. Ако се взреш по-внимателно в ко- 
сите им, ти би казал стиха на поета: на гла- 
вите природата Им „е дала къдрави коси, 
подобни на хиацинтов цвят“ 

Арабските им буйни коне вървяха с гор- 
да стъпка в равен ход и танцувайки, даваха 
вид, че се издигат във въздуха, като се отде- 
лят от земята, Изглеждаше, че те участвуват 
в заобикалящия ги блясък, който се отразя- 
ваше в юздите им от сребро и злато,и рад- 
вайки се на околната красота, сидно изви- 
ваха вратове към украсите. Така се при- 
ближаваха те, като вървяха равномерно и с 
войнишка стъпка, А на малко разстояние 
след тях спокойно пристъпяше и дукът. 
Предхождаха го и го следваха ероти, музи и 
харити. О, прелюбезни приятелю Кидион, 
как да ти предам обхваналите тогава душата 
ми радост и пълно ликуване! 



ІХ. ЙОАН ЦЕЦА 

Йоан Цеца живял в Цариград през ХІІ в. (1110—1180). Развил голяма лите- 

ратурна дейност, като е работил ғлавно в областта на античната литература. Написал 

е поредица от коментари, схолии, писма, стихове, алегории. Най-значителното му произ- 

ведение, Илнадите, написано вероятно между 1144—1170 г., представлява една филоло- 

гическо-историческа, дидактическа стихотворна творба, разделена на 600 глави. При на- 

писванєто на Илиадите авторът е използувал съчинения с митологическо и литературно- 

историческо съдържание. В предлаганите тук два откъса от Илиадите има две споменавания 

за българите. В друго едно съчинение — „Алегории към Илиадата и Одисеята“, — в което 

се изобразяват боговете от Омировата епсха, също има две интересни споменавания за 

българите. Па трето мястс, в две писма, адресирани до лица, заемали важни длъжности във 

византийската църковна йерархия, се съдържат важни сведения за българите по време на 
византийското владичество. 

ИЗДАНИЯ: Т В. Кезв 1 1 пет цз. Гоапи!$ Тгеігае historiarum variarum СЫШа4ез, Lipsiae, 1825. — 

Р. Ма! гапеа, Anecdota Graeca, І, Кота, 1850, р. 1—295.—T k. Pressel, Joannis Тгеігае epistolae, 

Tübingae 1851. -- Р. Leone, Ioannis Tzetzae epistulae, Leipzig, 1972. — Преводите са каправени по тези 

издания. 

КНИЖНИНА: К. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Literatur, München, 1897, р. 
526—536. — Moravcsi К, Byzantinoturcica, 1, р. 195, 196. — А, H. Каждан: ВВр. т. 34, 1973 (Ре- 

цензия за изданието на Леоне), с. 289, 

IOANNIS TZETZAE OAH ЦЕЦА 

VARIA ОТКЪСИ 

1. Bulgari in Achillis exercitu 1. Българи във войската на Ахил 

Ка! rére лфутес obv vavoly ТАО» eis thr 1941да, И тогава всички пристигнаха в Авлида с 
хо! “Ахйвбе 08 ойу адтоїс 1106 фр тоб Пулс кораби, 
ха! Өёт:дос̧ тўѕ дууотобс Хеоштов фоодфои, г заедно с тях Ахил”, синът на Пелей 
Одра, Воулудосу стойдтвица тфу» Мъошдбуор и на Тетида, дъщерята на философа Хирон, 

дуго», водейки войска от хуни- българи-мирмидонци 
nevtaxoclous бодно ива xal доо». на брой две хиляди и петстотин. 

(Matranga, р. 15). 

ки ке 

1 Авлида, пристанищен град в Беотия, в който се събирали елинските (гръцките) войски, преди да 
отплуват за Троя. ? Ахил, цар на мирмидопците, част от ахейците (гърците), които се преселили от остров 
Егина в Тесалия. 3 Тетида, морска богдна, втора съпруга на Пелей и майка на Ахил. 



Joannes Tzetzes — Йоан Цеца 

2. Раеопеѕ, qui et Bulgari 

Ivozizuns тф» Побусу 08 rovréou тфу Boåyá- 

ою», тфу вЕ "Адоу лотаноб, tovréoti тоб Воодаоҳ. 

Тфо Пардаубуо» стоатпуде блўоҳе Пъдоцивунс" 

ó Атос xal `Еліотоофос збу Ведут» ѓхобтоъу" 

ó Ходипс ха! 9” Еутоцос лбутоу Моофу ѓхойтоо» 

(Matranga, рр. 27—28) 

3. Пе monasterio Мозйе 

"Н уду uov) хоб МооцАё тоб МоопАЁ бу оїхос. 
“Ос Mwonlè лой атоотооҳду Воъдрфоос 

ýrrnuévos 
Тф пра» ибов тб» лпуб», и Мот pvysřr els 

лого», 
*Алотихфу вс 94 аован #уолдос длелубут. 
“Ецо! дотибЕва © влак», nws дуо ёиєїрос 
9:06 твухато» баласа», Вайдзосе ВЯ води, 

Тоёрас tò ло» ёлоуоио» 05 лобс фербоури а». 
Каі удо тд Места! дуло? тоїс уоуаїс̧ Аѓуолліауу 
ПосвдФ, Зеду даласобр» xal деду тфу дахо». 

(Kiesslingius, рр. 329—330) 

4. Рагопез, qui еі Bulgari 

Поѓоуєс 08 ої Вобдуаос. ий ле дот тої 
Воивадовс, 

“Ahiovs туд тове Поіоуас тош Ево паой 
тойгоъс, 

ОГ "Аёоу уош ооо Ётвооу тоб Варддоп, 
Ка! Ateo, ох "Айду paot уочф Фор бууф, 
"Осло инди дхободутес лу ту “Оцповвко” 
„А0тдо Пооахите дув Пшоғас̧ åyxvioróčovs, 
„Тудбдеу удар ЕДебв», бл? °` А400 вбръобоутос. 
"Алд тоб Iivõov govs дЕ кої тб» игоб» 

Даоісотс 
Ко! ёх тоб Лиффражоу 8 лай хоатобитес ўва, 
Mégo: оҳедду тўс лбдєсос арте тўс Коуотаутіуот, 
"Аҳог тоў адтохойдторос колиотоь Васі оу, 

5 Пеонци, племе в Северозападна древна Тракия, 
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2. Пеенци, сиреч българи 

А Пирехми водеше пеонците, сиреч бълга- 
рите, 

от река Аксиос, сиреч от Вардара. 
Стратегът Пилемен командуваше пафлагон- 

ците. 
Диос и Епистроф? командуваха витинците. 
Хромн и Еном командуваха всички мизи?. 

3. За манастира Мосиле 

Сегашният манастир на Мосиле? беше дом 
на Мосиле?. 

Този Мосиле, който по-рано бе стратарх!, 
бе победен от българите 

на отвъдната страна на Изворите", н възнаме- 
рявайки да избяга в 

кораба, не сполучил и се удавил в морето с 
пълно въоръжение. 

А мен ми иде да се чудя как онзи мъж, 60г 
на моретага, 

бе победен от морето, като променил прякора 
си в същинско име. 

И защото [името] Мосиле говори, че за по- 
томците на египтяните 

Посейдон? е бог на моретата п бог на водите. 

4. Пеонци, сиреч българи 

А пеонци са българите. Не вярвай на 
глупците 

да смяташ, че пеонците са различни от 
тях. Те 

[глупците] смятат, че Аксиос е различен от 
Вардара, 

и казват, че се пише с дифтонг. Аксейос, а 
не Аксиос, 

като че ли не са чули песните на Омир: 
„Но ето 

Пирехми събра пеонците с извити лъкове от 
далеч 

от там, от широкотечащия Аксиос“. 
А някога бяха господари от планината Пинд“ 
и пределите на Лариса и Дирахиум? почти 

до самия Констан- 
тинопол чак до времето на най-силния само- 

държец 

което обитавалс земите по двете страни 

на Вардар и Струма. Тъй като земите на мирмидонци и пеонци влизали в катепаната България, за автора 
мирмидонци и пеонци са българите. 

“ Епистроф, вожд на племето ализони, население на Витиния в Мала Азия. 
3 Манастирът Мосиле бил основан от Алексий Мосиле, византийски военачалник Мизия в Мала Азия. 

5 Пафлагонци, жители на Пафлагония, област в Северна Мала Азия. 
в Мизи, племе в областта 

по времето на император Теофил (829—842). 1 Мосиле, вероятно византийският стратег Алексий Мосиле, 
разбит от българите и загинал в 921 г. Вж. Гръцки извори за българската история, 

12 Изворите или т. нар. Живоносен извор, дн. Балъкиъ, където се нами- 
Janin, Constantinople byzantine, Paris, 1950, 

34 ]. 2,848. 15 Ди. Драч на Адриатиче море. 

И Стратарх, сиреч военачалник. 
рали императорските дворци. Вж. К. 
13 Посейдон, бог на морето. 

14 Гръцки извори за българската история, т. Х 

т. V, с. 130, 131. 

рр. 140—141. 
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v = # j Е ld ` з РД 

Os лаутей с стъбтопреу Виери” тду aùyévo, 

К: добдоъв тортоиз тёдехе тф ть “Роцокоъ 
хсата 

{Kiesslingius, р. 370.) 

5. Epistula ad Iosef, kathegumenum 
monasterii Pantokratoris 

Дёолот@й моб бре, фолво kapos дирпи- 
халат луудс дітор ёлтлодє, офто хӣуо 
бирупкфв Ezo ts Аооітедєіас̧ албуто» 1» nagg- 
Вай бута вс rò ХЕ Мо» ноу пиши” удо тобто 
ий» ог0ищ хо! eùeoyérņnua' вгуашан 1 удо бътебй- 
дву вллхоон е, тру 0 диабак аёт» тр ёх 
1й$ лоодобопе абе с радуийс виллу дтиар ко! 
в u 1110 Взобгеоо» yep. Enel 98 xal ó gag- 
тоуйдоов ве Фу TÕV фопфутоу HUTY три лобу» 
р хер peis ли аз» negi те таб Боитр ас 
афтод моі zó уойфео фтсоо:хбс, оїс ло» тфу 
ёбосябутоу Впаарообв ётерлбиуу длфгаж лодс 
Фауатоу тв радощав во Даов ха! бора ву:е?й- 
дё» пор плод тб» eù в!дбта» лоостовете:, доки 
тўс йуиообуңс oov, Ós йр Е6 ус дусдос & Вцог, 
Os леі» Фигуров б Фте & Ча» Лоо nal us- 
тзотцоре тобтоу ёх тоў фоиф» лао пис, an 
побу оу оовтд». ‘О Пелауоуіїңс софос Вата 
дуйдошлос ко! тоб 000 хатадбуоо xal piov овитой 
ха} yvæotòs тр åywosýry дом ко! доуквосорупе 
влацос иди ó овВаотос Войупоб с друивовбв оёх 
010’ Öre ухо? тобто» болго #хтоюиа враг», 
Обгов об» ğ ис tõ» ётёзоу вбоңон xal ЛП, 
an тобго» боибдібу ваш просфо бу. 

(Pressel, рр. 72—73) 

6. Epistula ad тенорошат Dristrae 

Tùr ndo тўс oñs åy:woúvne лооохоууиђу guoi 
отадєозу урафти Чиа xal thv ueyałoĝwolav дледарвоъ 
дедтотє Оёолота, tÓ тв ллдаооу, 6 ви Хеђ доо убу 
пиете 9 Ocóðwgos, xal тд тарооуйифвс, гг д 
Войдв: фосоудорёс иедауддҳоу ёхєїуо поют, © 
ВЕ дотёоо ѓҳдбос̧ блёо та Лидайо Фоийобивта 
Хеюољоунита йратбу te халос ëvererórevro xal 
тў зоба oe лоооғибууса Вос &афоис, où удо 
Ехо” афоцаихфсе лооохоуєї». "Дупуаобводи дё 
ид Ехо» ит Фа $ шале «ве дас изтадзвоте“ 
ооу вх с Пиврдит тв wal див воио тр’ ору 
бубттта. “Рлебпуаойит ÔÈ табтпу xal блводусис 
тоодйтңу ёудегмуриёуђу neol ав thv олоод» xal 
сто” uvtiáxis удо ха! тедурийа ко! Coon 
фу åxgoacauévņ виоб (в обдеуде вр èv ход 
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който напълно им свил врата и 
ги направи роби на 

Василий! , 

ромейската държава. 

5. До господин Йосиф, катигумен 
на манастира Пантократор 

Свети мой господине, както най-жадната 

кошута търси извор, така и аз жадувам да 
извлека полза от всички, които се отбиват 
в килията ми, защото мисля, че това е чест 
за мен и благодеяние, От това следва благо- 
дат, а смятам, че тяхната неопитност поради 
присъщото им нехайство е мое безчестие и 
дори нещо по-тежко, А когато и хартула- 
рият"”, един от тия, които често идваха при 
нас, загуби предишната си прилежност, коя- 
то имаше по отношение на говора си и рито- 
рическото писане, на които неща аз се рад- 
вах повече, отколкото тия, които откриват 
съкровища, и достигна до крайно нехайство 
и поради това ме обзема досада от знаещите, 
моля твоя светост да ме освободи от [тоя] 
срам, както по-рано онзи Финеес, един от 
синовете на Израил”, и да го отклониш от 
честото идване при нас, както е отредено за 
някои. Целагониецът! е мъдър мъж ие из- 
вестен със светостта сиие достоен за духов- 
ния ранг, за честен живот и за върховен 
първосвещеник. Божественият български Ap- 
хиерей не знае, че като го разбере, ще го 
презре като недоносче. Нанстина той или 
някой друг ще намери да каже, че този е 
подходящ да ме посещава. 

6. Писмо д0 митрополита на Дръстър 

Получих, пресвети господине”, изпрате- 
ния до мен от твоя светост писмен поздрав 
заедно с щедростта и слугата, който от Се- 
влад сега се преименува на Теодор, и онази 
за мастилница кутия, изрязана по тавриче- 
ски, или ако искаш, по руски, на която от 
рибена кост са издълбани неизразимо хуба- 
во всеизвестните деяния на Дедал“. И ти се 
поклоних от сърце до земята, защото не мо- 
га телом да се поклоня. А не можейки да се 
отблагодаря нито равностойно, нито по до- 
стойнство, аз се отблагодарих и се отблаго- 
дарявам на твоя пресветост с молит- 
ви. Учудих се твърде много на нея и се 
учудвам на проявената спрямо мен толкова 
голяма грижа и старание. Защото твоя све- 
тост, въпреки че си ме слушал много пъти 

16 Византийският император Василий [1 Българоубиец (976— 1025). 1? Хартуларий, пазител на държав- 
ното златно съкровище. 18 Израил, т.е. Яков в Библията. 19 Пелагопиецът, сиреч този. който е от 
Битоля. Вероятно става дума за охридския български архиепископ, както личи от следващите думи. 
29 Обръщение към митрополита па Дръстър. 
архитект и скулптор. 

31 Дедал, в древногръцката митология изкусен механик, 
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Виотіхоб, où хођийтоу, оёх атдоолодоу, од а от 
тоде обданоб, uws tË дрритож блеовихаоти тўс 
neol див Голбо отооуйе хотафооуєї pov ту 
Абу», тб» угоду дпацонв, тд ёфатду où лАңоої, 
Г ёх negovoias тодўтос Ти» лова блоото- 
145, оу ох ѓу уойа ёсиёу обдацо?. Лирфиву удо 
où тоойтоу 0бдЕ игҳођиєда, ѓреєтду дё uórov пи 
ха! дарпиифтатар tò тру ойу хацдєїу {соду xe- 
фай» xal uilas añs податотатус влалодабон 
й ка! ибуңс фоуйс йхообозодоі. Allà табта иёу 
negl тофу длопойфу. “Ос 0& дуету тре ora- 
1807$ ио: дволоихйе уопр в вот TÒ уолинотгїоу 
ви ту убанийтол ѓайудлуоу, őt яАуци бе Exes 
ха} ду той ёх тор ос Едос ot та диусхеой 
ибо тв ко! Блауфлтводо, шхобу ti дозхъ- 
peis вивфава лсо тд ф/ доофо» бліду тўс oñs 
Веотдтив шохй, би тоб дудоюлыоу обилоутос 

Віоо хоВеброс 7 хухефуос iov Вообват блдо- 
хоутос идуос 94 Дпайс ў блегдлада čv иёс той- 
тоо лерлодбу Гвагойобов тотоу болго бдбато» ő 
Таутадо$ ди uśow тўс Анус бос. °АЙа фвов 
шходъ и Зыбтоле долота маі тов отайвтоги 

длиодивда. Ti лелоёухас̧, долота, 10” по» 
ХёВАодоу убу дё Өєдд.ороу длвотайхас пий”, аут 
Офейдв ав Стив». Пофта иѓу уйэ ба тд те ýA 
жав torov Войуб каво той доуДебаоттов пий 
хехойивуо доуйебоиву Я доудвибивдва дейгерот 
Ра ибИв тоёфа» доуйивиос убу xal тобто» дей- 
те00» лооодаро» дофатотбофф zal ий Ехо” вфрий- 
puar лбооу ту бодох» длейлой0 uov да tov- 
tovs тд Хоғкодёотота топоу йаёруђиоубу uov tie 
удоттис, ВаоВаоіхау удо лос ойх влотаиои, дао, 
лов? xal увод рог тётаотоу où “Pos аа то 
увув Моддв Ват лвилдто» дуотбувво" лобс тобто 
Ехто”» цаудауыу où Эа. тофуво дЕ Вобдатог 
Ебдоцоз дррфожхотатде ou хо) дооту xal tòr 
Етероу ёидідйохе тобто лой" изу удо xal du- 
фдтеоо: Ëxtore дату дрроотобутес̧. ТО 08 ye nv- 
Ноу тов удрфаоп Пу лооофыёс̧ дудобт nivew Ñ 
уобрғу в ддай” vòs удо урафихоб доуомдіоо xal 
тоётоъ иол уоопас" =Туву. ` АЛАй rabta иёу йотєю- 
нота пообхиф дё да тйе ларобонв уоафйв uov 
ту оўу иеуіоїу букообууу, хотавлдбоца д2 кой 
лазтас тобв бл’ обир" пу xal добр uot 90$ cici- 

с писмен и устен глас, че аз нямам нужда 
от нищо материално, нито от пари, нито от 
роби, нито от каквото и да е друго, все пак 
поради неизказано силен изблик на нежна 
любов към мен, пренебрегваш думите ми, 
нарушава законите, не изпълняваш WENA- 
ното, но поради изобилие на средства ни из- 
пращаш такива пратки, от които нямаме ня- 
каква нужда. Защото жадуваме не за тези 
неща, нито сме се нуждаели от тях, но един- 
ственото ни желание, и то много силно, е 
само да зърнем светия ти лик и да вкусим 
от прежадувания с теб разговор или поне 
само гласа ти да чуем. Но толкова за прате- 
ното. А когато прочетох писаното и изпрате- 
ното ми от теб, господине, писмо и разбрах 
от съдържанието, че изпитваш досада и от- 
вращение от тия, които имат навик Да съ- 
здават и предизвикват мъчнотии, развеселих 
се малко, усмихнах се на мъдростта ти, като 
се взрях в твоята пребожествена душа, за- 
шото целият човешки живот е риск или ня- 
каква смесица от нередности, и ти сам по- 
жела или по-скоро повярва, че като се нами- 
раш сред него, ще ги премахнеш, застанал 
сред тях като Тантал” сред водите на eze- 
рото. Но, божествени господине, нека малко 
разсъждаваме за изпратените неща. Какво 
си направил, господине, като ни изпрати 
предишния Себлад, а сега Теодор -- вместо 
полза, вреда. Защото най-напред, понеже е 
малък, макар че трябваше да ни слугува, 
слугуваме ние, вместо да бъдем обслужвани. 
Второ, въпреки че едва мога да храия едно- 
го, сега, като взех и този втория, станах 
орфанотроф”, и не притежавайки излишък 
от средства за живот, продавам заради тях 
най-необходимите ми неща. Трето, не раз- 

бирайки езика ми, защото сам не мога да 
говоря на варварски език“, ми създава страш- 
но смешни положения. Четвърто, по род не 
е русин, а мизиец?. Пето, разглезен. Освен 
това, шесто, не желае да учи, а иска Да яде. 
Седмо, той е твърде болнав и лежи като труп 
и учи другия да прави същото. Защото отто- 
гава и двамата лежат страшно болни. А 
предметът с изображенията си е подходящ за 
мъже, които знаят да пият или да рисуват.28 
Защото обемът му е едва един дивит”. Но 
това са шеги, а аз се покланям с настоящото 
си писмо на твоята възвишена светост, це- 
лувам всички, които са под твоя власт, и 
нека бог даде по-скоро да те видя и бог да 

22 Според древногръцката митология Тантал бил лидийски или фригийски цар, син на Зевс. За престъп- 
Ж = ления против боговете бил обречен OT тях на вечни мъки: стоял във вода до шията и когаго искал да пие, 

тя се отдръпвала. Оттам израза „танталови мъки“. 23 Т. е. завеждащ сиропиталище. 22 Варварски език, 
сиреч български език. 29 Мизиец, т.е. българин. 28 Този предмет представлявал вероятно някакъв съд. 
a Дивит, уред за писане. 
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дату тахют, 7» xal фооз0от илхооїсѕ & ходьос 
A 4 - EnA e ГА , 

дусотёод" де дъоувобъ зу ддо су дилотв. 
(Pressel, рр. 73—74) 

7. De Clocotnicae episcopo Leone 

То глохдло КАохоту н хдо Лёоути. 
- -- (Leone, р. 34, ер. 19) 

8. Пе Dristrae metropolita 

Та буготбто иттоолоМтр Лоіотоп$. 
ТІ ло хо! ti Дадђоо, Вебгате дволота, # 

tiva уоофй» Вухаойёо 1ў а? йуютри ёлі тр ovu- 
180000] со: оъирооф; де sis йхойс̧ де фите тду 
4буоу, (бе пр” длофодда табту” xn Ехфъдот По) 
подир» фюуђ», длаофузалго» идогиза тоў Абуоо 
лоовайоит тђу Фбдаа, бы Фолво и WED- 
эх Въ пибвуов то) дрейити катаоз9ноиш тоб 
доуоио® тру дмодлойи, тос те клофас Воойупъ 
лоойвфоус, то ts ръуйз noon» dráztogov 
nal одпоодетудғіс то Васа ths лис ios az- 
др» оухифдожов стоифой дғголоур (93) хђ ovp- 
фоой ха! Фижд с хоцор tò тонко». 1 yà? 
одх elxòs Пу тоойтф uè усводав хлтб auw паде 
хай ба влей" ду ха! ёиВэдутутоу Пусожлодвьои 
èxcivyy Пу илботвова тихой” вот, би дфиайв ёх 
Ваоддь лаооотођоара, Лёоутес дридивто:, Абхо ои 
"АолВіа,0444 Паоло, иоїда Ххудфи йлодӣошос, 
yévos #холоудоу ХхдаВоу ка! ВдоВаоо» Пуокомеуот 
дву вс дэлАлуҳуіа»у, блеопіооу Önglar фидтта, 
тб» #иду дғолбту» тд» дойда св хатаоудутєс 06 
208107, Фе био, ós @ота вИхоу» ёлі орауўу 
Ğvouor, ёотоќВАоъу, ёдёснору, дото» Сл! тоб 
Е от нетёюооу, кат апо» до фес ňheņnuévov 
сабо» тай ФЕ аъдодлюху лАруаїс, длауоудътес 
ёлі тт тоб хдлаудифкьос койдда 1 та» афийтеу 
тў» фдраууа, ёр ўр 000005 ит Ртилбоо 9$ #л! 
та доп та ГеДВоуё й квхаттоаютои, ӧн офи uv- 
xýcato хо! ойх Бооп в фар, xal Фтахпосу дло 

тоб фхдвои ої дда0тооєс, би оди то ву Фе Адис 
tò отбиа ats xal молёщех афтовс ёлёо Дада» 
ха! "АВвоо». (94) 

(Leone, рр. 93—94, ер. 66) 
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те пази занапред за дълги години, H то от 

всякакви неприятности, 

7. За Лъв, епископ на Клокотница 

До епископа на Клокотница господин Лъв 
28 

8. За митрополита на Дръстър 

До пресветия митрополит на Дръстър 
Какво да река и какво да кажа, пребо- 

жествени господине”, и какво писмо да Hd- 
пиша па твоя светост за сполетялото те не- 
щастие? Когато до ушите ми достигна мъл- 
вата, когато чух този нечестив и чужд глас, 
призовавам истината за неписан свидетел на 
словото ми, понеже, съборен като от някакъв 
ураганен вятър, бях разтърсен до дъното на 
душата си, бях съкрушгн душевно, унишо- 
жих храма на душата си и окован с тежката 
верига на скръбта, станах изцяло пленник 
на мрачната господарка нещастието, което 
докарва до тъжно отчаяние. Наистина не бе 
естествено, че съм обхванат от толкова го- 
ляма скръб и, нека кажа, напълно вцепенен 
и обезумял, като узнах за онова [нещастие], 
възненавидях неприятния слух, че юница от 
Bacan’? буйствувала, лъвове ревели, вълци 
не от Арабия, но паристрийци, клон от ски- 
тите, непокорно и варварско славянско пле- 
ме", станало страшно диво и безразсъдно, 
надминавайки жестокостта на животните. 
Те заловили моя господар архиерея като 
жертвено животно, като жертва, позлекли 
го като агне на престъпно заколение, измъч- 
вали го, връзвали го, закачили го високо на 
дървото, безжалостно разкъсали нещастното 
тяло с нечовешки удари и го отвлекли в до- 
лината на плача или в пропастта на кървите, 
в която не вали дъжд като на планините 
Гелбуе?, които са прокълнати, понеже не 
ехтят и не издават глас, и злодеите били по- 
разени от страх, долината не отвори устата 
си като |вратата| на ада и не ги погълна 
заради Датан и Авир. . 39 

28 Освен загла внето, в което се споменава за епископа па Клокотница Лъв, в самото писмо няма данни 

за българската история. 
винция на Палестина отвъд тека Йордан. 

29 Обръщение към митрополита на Дръстър. 
31 Според А. П. Каждан: ВВр, т. 34, Москва, 1973, с. 289, 

30 Басан е най-северната mpo- 

става дума за нападение на кумани през 1148 r., а не за славяни. Затова думата Хжаво» трябва да се paz- 
бира в смисъл на „робско“ и следва да се преведе не „славянско племе“, а „робско племе“. 

33 Датан и Авир, библейски лица, нина в североизточния край на Палестина. 
3? Гедбуе, пла- 



Х ТЕОДОР БАЛСАМОН 

Теодор Балсамон (беддопйов Вайдаибт) е живял във втората половина на ХИП в. Зае- 
мал е различни постове в Цариградската църква. Бил еи Антиохийски патриарх. Запознат 
отлично с църковното право, той съставил коментар към съборните канони и „размисли или 
отговори“. Писал е освен това и епиграми и писма. 

В теоложките трудове се съдържат данни за Българската църква и за богомилите, а 
в заглавието на една от епиграмите се загатва за взимането обратно на иконата на солун- 
ския светия Димитър от гр. Търново при превзимането му от Исак И Ангел (1185—1195). 

ИЗДАНИЯ: Theodori Balsamonis, 2опагае, АП еп! іп canones ss. apostolorum, conciliorum et in 

epistolas canonicas ss. patrum commentaria, РОг 137 (1865), col. 35—1498, 138 (1865), col. 9—456; Theodori 

Balsamonis Patriarchae Anticcheni Meditata sive responsa, PGr. 138, col. 1013—1076; K. H or n a, Die Epi- 

gramme des Theodoros Balsamon, Wiener Studien 25, 1903, с. 192. Вж. и Ив. Дуйчев, Проучвания върху 
българското средновековие, София, 1945, с. 48—49, откъдето е взет текстът на епиграмите. 

КНИЖНИНА: К. Кгиторасцег, Geschichte der byzantinische Literatur, 1897, с. 607 и сл. — 

Су. Могаусъгк, Вухапііпоіцгсіса, 1 (1958), с. 520. 

ТНЕОРОВТ ВАТ ЗАМОКТА5 ТЕОДОР БАЛСАМОН 

1. In canonem LI ss apostolorum. 1. Коментар върху 51 канон? 
commentarium на св. апостоли 

Ту Фууоцоу үёроу А Exxhyoia 00х àno- Църквата не отхвърля законния брак, 

бита бн А тосо хол 5 Вер; рагу xat бо ЗАЩОТО бог е създай AAT ORA MERA е женате, 
ао оао ИНАНУ Нито се отвращава от тези, които употребя- 
И урина РА ват месо и вино, ако правят всичко своевре- 
річоо; В6еътета:, ебха риф пута 10:09776, менно и както казват светите слова. Църк- 
za) хай; тх ісох парабббаз, Аба. 000 үхр, вата казва, че нищо, което е създадено от 
Yno), tüv пара 0:05 угуоиёшу кажи 2014 мита бога, нее лошо. Но всичко е добро, ако се 

хай Ву хоро козу, "АЎ absè 1006 федор шана озера а 

jia т ид. ща в | . - 

а а нае А па па вие Затова трябва да се ЗВ бере по каква 
тб рото тормшу флёхста тър“ xal сі нё», 05 ol причина някой се въздържа от тях. И ако 

&9207270: Воубрийо: ба Böshvplav, хал 0:2 Tò [се въздържа| поради отвращение, както 
пренечестивите богомили, и защото тези не- 

1 В този канон се осъжда въздържането от Срак, месо и вино ст страна на свещеници, дякони H 

та ски лица, ако то е вследствие на. отвращение. и 
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усу ада парата хахоо чо yarog парлурона#мо:в 

забо, хадилое0 оета, рата паратоМаз uh йюр- 

Фобрзуоф põhhov 6Ъ xal ths’ 

txztouztog, 0; ВАхофтршу xat тоу тоу 8200 

хт:зратоу' 6:65 а йохтупу zat 5 Аабиау &тёу:* 
TR: тофу, 00 хатахридастоц.: 

(РОг. 137, col. 141 ВС) 

2. In canonem ІІ synodi Constantinopolitanae 
оеситепісае secundae commentarium 

*0 $’ >21 6 Y хаубу tiga сув ет, 
2012 по бинхвзиц dyeisuny Фок ова: т 
таята (Рори, тр "Аде Езубрвгас, тф "Ачпоукац 
ха 70 Терото ошоо. m ома 

Tnuelwsa, 05у ёл) 155 zaute; ким Zer «h 

талли ута ol ту втару:бу итлроп”Ита: т0- 
семіз Fray, ка ото там ореввоу тла Eyri 
ротождуто, Матетокоба СЁ 32 пер 157150 Sah 193 
этү х2эбуҳ тв ву Хаха Ки суб 6:02:32 вота 

1955 рътропо таз thg Поут:хта, zat Азъйута, хай 
Фохк:к?с Фиихрзвво, Ere 84 xal #<йрозр туа; <ф 
абтф хаубе: тедеуощюм, 07% 1903 патрйрубу 
Коузтаутиньялй аи; уегротозв ат, xal бпохетава: 
225$. Е: В ха! êrigas ёха ао 

вре: Òg thy Водтарах, thy Кутръз, thy 
Збъмас, ph bavgdens. Ту piv тар dpguzisxo- 
ту Buhyspias itipnery 6 Вази Зоостолан кь 

Ка аууы. түу рда’ марйи altel хер #9 

Во тоу Ватукби в, тло ү, ха. а, ката“ 

стповайта в Thu Ворунал Toi 4 ар. то 2 

Изар 105 таб тля 1274" щ 

(РОг. 137, col. 317 В--320 А) 

З. [п canonem LXXXV Concilii іп Trullo 
commentarium 

af Aváyvwt ка thv Маарду 109 Вазо; Худ 

“Амон то0 Корултоо, thv ВЕсусувебтам ypt toj 

uh сс парту» , ray ; вутриаралт тва 

3) Езъбероботута, 
э 

тару, пйрторат пера 
ха удри zot pi) урада. Есоберот seug ром. 

оно; х 

сау. бо caleg im) ой сбходс тя panaia роо Jalen 

Фүнотэт: базиота, Ию торор тиэ просе руси у = 

бүцо кеуамр те vat вер чао añe теб 9695 Абу; 

ща причинявали зло на злоупотребяващите 
с тях, той ще бъде низвергнат, ако не се 
поправи след предупреждението, и нещо по- 
вече, ще бъде изгонен от църквата като ху- 
лител на божиите творения. Обаче не ще бъ- 
де осъден, ако се въздържа от тези неща по- 
ради аскетизъм и благочестие, 

2. Коментар върхи 2-ри канон? на Втория 
вселенски събор? в Константинопол 

Канони 6-и и 7-и на Първия събор“ са 
определили кои диоцеси трябва да са под- 
чинени на римския папа, на александрий- 
ския, антиохийския н йерусалимския... Забе- 
лежи прочее от настоящия канон, че някога 
всички епархийски митрополити са били ав- 
токефални и че са се избирали от свои съ- 
бори. Но това е било променено от 28-и 
канон на Халкедонския събор”, който опре- 
деля митрополитите на Понтийския, Азиан- 
ския и Тракийския диоцес и още някои дру- 
ги, които се споменават в този канон, да се 
назначават от константинополския патриарх 
и да се подчиняват нему. Ако обаче намериш 
и други автокефални църкви, като тази на 
България, на Кипър и на Иверия, да не се 
учудиш. Защото епископът на България е 

почетен от император Юстиниан“. И прочети 
неговата 131-а новела в 5-а книга на Васи- 
ликите, титул 3, гл. Í, която се отнася до 
тълкуването на 5-а гл., 1-ви титул на настоя- 
щата наредба. 

3. Коментар върху 85-и канон! 
на Трулския съборв 

Прочети и новелата на господаря импе- 
ратор Алексий Комнин, издадена, за да не 
се допускат противопоказания на свидетели, 
когато търсещият свободата си представи 
свидетели, и за да не могат да стават сво- 
бодни робите, които са получили църковна 
благословия. Тя гласи дословно така: „Тези 
две неща, свети владико?, дойдоха до ушите 
на царство ми, [а именно] че някои от ид- 
ващите въ светия велик и божествен храм 
на мъдростта на божието слово представяли 
като основание за свободата си своя произ- 

2 В този канон се говори, че епископите не могат да отиват в чужди диоцеси. Според същия канон всяка 
епархия се управлява от свой синод. 3 Вторият вселенски събор станал в Цариград през 381 г. 

5 Четвъртият вселенски събор станал в Халкедон през 451 г. вселенски събор станал в Никея през 325 г. 
4 Първият 

6 Юстиниян І, виз. император, 527—565 г. За фалшификациите около Prima Justiniana вж. И в. Снега- 
ров, Охридската патриаршия, с. 29 сл. 
ако е бил освободен пред трима свидетели от господаря си. 

° Става дума за тогавашния цариградски патриарх Николай 111 Граматик (1084-1111). през 692 г. 

? В този канон се говори, че един роб може да бъде освободен, 
8 Трулският събор е сганал в Цариград 

тт е 
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во, eig Еусубеф ам духрочобутав, Za побои 

tg Везбер! ад th yévoş 170000 демон (раз yàp Еме 

62роу усузудабалуоувви, Boviyápwy суубу Я Уи 

 фоофтшу 004 giç боев ау В ход" huäs 00 пардае. 

motela), elg 4тдбеиу тфу Аеуор ме Фобии, 

Кале ва парастфсоутал ийотидац àðabkhzovs, elg 
дупларизтоли у рарторіач ol хоров тоотох уви 

роба а хой обтоф ту Бухаофутом 0:0 thog 

парар им tolg ixastyplotg -ддууатофутим , Ù 

боущи тот ламу тофтощ Епифоотуета * 

Рог. 137, са 800 B—C) 

4. Canon ХТУ Concilii Апсуғспі 

г Тоуф ву Хро, преаботвроов ў б:лхбчоос Буяе, 
у с ånezopévoug хрефу, бобу Брйлтевбаъ хаў. 

а 0910, El В0220.0т0, хратеТу Ёзотбу" gsi ôb uh 
х Во0доуто, 05 руё 13 ретй хрефу Ваймбреуа 
с хауа toller, мол prê? Опихоку тб хоби, 
$ делабадац 995095 тс TASo. » - 

(РОг. 

In canonem ХГУ Concilii 
Áncyrani 

ers 

Whe Еоскеу 03у, xalol alsude 
Esya Их Воуорумифу аїрсоту бхокойниф тф каре 
буц Комби: йуаүхёоутаі кресира чал А тороса- 

с И а ФА хау ої пАсіоос тоу eùhabsyei- 

puy позу, ph Ооутев ката са cig убас 

с 2091 ауіас Тєзоаршхозтў айоо, хаті 
ер бъбеч Thy хзубух т00тшу mèy Атедочта, 

kaliua è rå алобрёзцата аъйу хай TA зуу абе 
Е Кубреуа дуго, Ко тр рву обто yivózsvov 
У 9005 идттүороуи боох 6: Bwyounszhy alpin 
005 sino, тър уреза * 51:0 RIL 1% @17 5 
22001 фиа имало: А трой «1: та; 200003025 
«а 'Aruiysu, в ро, аостуков урати“ ка 

рабу блам els Опоптоу уфром бүр. Пот yàg 

137, сої. 1161 А) 

ход (защото казват, че са се родили от сво- 
бодни родители, било от българи или от дру- 
ги такива, които нашата държава не е взела 
в робство) и се оставят да докажат казаното. 
А след като представят неоспорими свидете- 
ли, господарите им пристъпват към противо- 
свидетелствуване. И така, понеже ищците не 
могат да устоят докрай в съдилищата, роб- 
ската им участ отново ги подтиска.“9 

4. Канон 14-и на Събора в Анкирай 

„Тези От клира, свещеници или дякони, 
конто се въздържат от месо, трябва да го 
опитат и при това положение, ако желаят, 
Да се въздържат. Ако обаче не искат, така 
че не вкусват и зеленчука, който е турен 
с месото, и не се подчинят на канона, да се 
лишат от сана.“ 

Коментар върху 14-и канон на Събора 
в Анкира 

--- Както подобава и тези, които се об- 
виняват в богомилска ерес, съгласно на- 
стоящия канон се принуждават да вкусят 
месо и сирене и да премахнат подозрението 
в богомилско постене. Но и повечето от по- 
набожните монаси, които не желаят да по- 
стят с риба, от почит към светата Четириде- 
сетница се въздържат съгласно този канон 
от нея, но ядат чорбата й сварения с нея 
зеленчук. И това, което става така по отно- 
шение на заподозрените в богомилска ерес, 
човек би казал, че става добре, както и вкус- 
ването на месо или сирене през седмиците, 
в които арменците или другите еретици по- 
стят. И особено когато човек живее в запо- 
дозряно място. Той прави това, за да не се 
смята, че пости заедно с еретиците. 

Роже. 
то0то Гуа gh Хоу омуте тої аретекотва 

(РОг. 137, col. 1161 01164 А) 

5. Canon ХІХ Concilii Gangreni 5. Канон 19-и на Събора в Гангра?? 

„Ако някой от аскетствуващите без нуж- 
да за тялото се престарава и нарушава опре- 
делените за общността пости, спазвани от 
църквата, понеже той имал съвършена ми- 
съл — анатема!“ 

Ам . a А 
` « Ес ебу азкочаРдоу ар вицати ; мау. 

«ит + + Г. Уперпфжусботто, xal tåg паравебор чад 
t Употасав elg Т) хору, хай фазная: ть Е е 4 ` 

, + 1 Е trig 'Exxinsias, карай, апокуробутов Èy K в _ » Ре ГА е з Р 9 є айт те) (ор Ауто, гузбеца Ето 

(PGr. 137, сої. 1265 В +“. 
i 1 Вж. превода на новелата в ГИБИ, VII, с. $5. И Съборът в Апкира (дн. Анкара), станал през 315r. 
12 Този събор се е състоял преди 341 г. в гр. Гангра (Пафлагония). 
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Іл canonem ХІХ Concilii 
Сапегепії 

“Apsargs Воуздолив зве и? мос 92% 
409$ xati пфоту Бъфоко VITEVE ух тй поті 

кзладим, 0$ реті thy т0000т09 zanu héyew Ё 
тееіоттии угу ау 1055 утоте0оУта$, ход жато ит 

ха вруртдуси Щаб, xal каза хахах 636 

«74 трибтатоф Ùs Оп корк хатада): 

(РОг. 137, col. 1269 С) 

6. Responsum de patriarcharum privilegiis 

Т Е: 05 тобто о0бёлоті sio 108 
обреуоу elg тра 70% рттролоћитфу ў Tüy аруц- 
пиво, TOALE бе radov том втюокблем, ğvev 
шушу TOY утоа д) шу вруцетизкблиу, тоў Во) 
Тартар ро, xat лоб Короо, ка! тоу Оо 
олу ротећтбә Хабботоу ånd фотимаф Васи 
{бух 10950 Th ixan" браре, идчощ то Вас: 

Аба ха 10; катрйружц оп тв тоб navaylov 

Пугброло; уйритоф, хаў tho Фруаопарайвтоу auve 

102145, ха ста ас, Ёлеротирлу уд toro тъ ôl- 
ками #3 tàs тес айас. 

Е (РОг. 138, col. 1017 С) 

7. Ерогаттайз titulus 

Eis броу Апийтиоу єбоєдёута паса тоў Вас Кос 
` ~ 

#5 три olxiay хоб длоотбто“ X длаВзлётооъ. 
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Коментар върху 19-и канон ка Събора 
в Гангра 

Богомилска ерес е да се пости известно 
време всеки ден и да не се прекъсва постът 
пикога, та да се каже, че постещите след 
толкова време са дошли до съвършенство и 
че могат да прекъснат и грешат безразборно, 
н че всеки порок поради съвършенството се 
изгаря като с огън. 

6. Отговор за привилегиите на патриарсите 

Ако ли това никой никога не е видял 
да стане с някой митрополит или архиепи- 
скот, а още по-малко с епископ с изключе- 
ние на автокефалните архиепископи — имам 
пред вид този на България и на Кипър и 
малцина други митрополити, които са полу- 
чили това право поради особената импера- 
торска щедрост, [то следва, че] това право 
е дадено само на императорите и патриар- 
сите поради казаните причини вследствие ми- 
лостта на Светия дух и унаследения стар 
обичай и ред. 

7. Заглавие на епиграма 

Към свети Димитър, намерен от импера- 
тора в двореца на въстаника Славопетър.“ 

13 А именно да си служи при шествия с патриаршеска лампада. 14 Така озаглавеното стихотво- 
рение съдържа 40 стиха, написани в риторически стил с напълно неясно съдържание. Теодор Бал- 
самон оставя Да говори самият император, който в началото възхвалява мъченика св. Димитър и после из- 
броява какво е направил За него, т.е. за иконата му. Последните два стиха гласяг: „Това написа верният 
ти цар Исак Авзонодържец, произхождащ от Ангелово чресло.“ От заглавието и от тези Два реда може да 
се предположи, че става дума за Исак 11 Ангел, който по време на похода против българите през 1186 г. 
вероятно е намерил в двореца на Петър и е взел обратно иконата на Св. Димитър, която българите за- 
несли от Солун в Търново (вж. Ив. Дуйчев, Проучвания върху българско го средновековие, с. 47—51}. 

e- —_.__ a 



ХІ. МИХАИЛ ГЛИКА 

Михаил Глика (Май ГЛохдс) е роден по всяка вероятност в Коркира. За живота 
му не се знае почти нищо. В 1159 г. заради някакво политическо провинение бил осъден 
на затвор и ослепяване, 

Между другите запазени творби на Глика известен интерес за българската история 

представлява неговата Световна хроника. Сведенията, който намираме в тази хроника, 
Глика е заимствувал изцяло от Скилица и неговия продължител или от Зонара, Кедрин, 
Михаил Псел, Константин Манаси и др. 

ИЗДАНИЯ: Michaelis Сіусае Annales, гес. Г. Веккегиѕ, Bonnae 1835. — Mizne, РОг 158 (1855). Fipe- 

водът е направен по изданието на Бекер. 

КНИЖНИНА: Су. Могаусв! k, Вуғапііпоёџгсіса, 1928, |, с. 439—431. 

MICHAELIS СГУСАЕ 

ANNALES 

1. Iustinianus auxilio Terbellis in regnum 
restituitur 

О т + ч As БА 

уефа усо Kuyar ти збу 
Kupo бозон, уоўнита длаутейае s? тоу Тотатиниубу 
хаитрииф ў wg тобоооу йлецлоцан 1 три кериб» ittie 

К - ” w О e r w 

уч оийо?. нағдитэ vavta Чоротииаъбс, бошланг каб. 
Jir, zog Boriydyoig ngooéggerat, бдрав uvsovg Биваув- 

b РЯ и а « Q + + 
пат хитидвашЕ 89у ха? uera паудоус длерон подс a}? 
Рата Форте › ха ма а00).7506 Юдророром Мая: тд 

м 4 Р ра О ч тъ. - 

поодов, хи? орт thg Вапувив uv владойрети, тоу Фуа 

ринит sig поют фръубитоса 

(р. 5184 —12) 

1 Тиберий III (698—705), виз. император. 
лаг 

я 
а 

1: Гръцки извори за бългерската истерия, т. X 

етел, ° Юстиниан 11 Ринотмет (685—695, 705—711), виз. император. 
сг, че тук става дума за крайморския град Аполониада във Витиния. 

МИХАИЛ ГЛИКА 

ЛЕТОПИС 

1. Юстиниан отново завзема властта 
с помошта на Тервел 

Той! пише па Хагана?, владетеля на ха- 
зарите, обещава му пари, ако, като залови 
Юстиниан , или го продаде като прост роб, 
или му отреже главата. Юстиннан узнава 
това, избягва от там, отива при българите и 
ги спечелва с големи обещания. Оттук отива 
срещу Византия с огромно множество |вой- 
ск и през водопроводния канал тайно се 
добира до входа и така отново взима царска- 
та власт, като Апсимар избягва към Аполо- 
ниада“. 

? Хаган е взето тук като соСствено име на хазарския 
4 Аполойиада - предполага 
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2. Bulgari caput Nicephori imperatoris 
in proelio occissi атриіапі 

тду ето Nizyphony, Didye rò rò» 
иФуи» Oendwpor тду Xrovdiryy флёобноу noou: тоб кари 
ха? тыр каубриш» икоты, ў Jela diey иетбрувгас" 
кита Ноъдуаршу убо вкатритейдас Фу то по ид пате: хаќ 
гу хғри) ду Ери. от под? Хесррикто та охрлтра 
хотамилары, «д хаё Жтигофаос èz pigon таро» yiye- 
ти хата тай три pune дорайтротос руди, хоста 
брас доо, 

(р. 531 1) 

3. Basilius puer ceu тапсіріиѕ а Bulgeris 
аселі 

+ ИС p oùros ДоЕфУДНОх üv, хиб pror Zwva- 
СА КА м“ та r ц a t ` ~ 3 - св, вхато vE 3200 Фадлоиеуов тв у rov arron оу» 

В РЕ ол ‚ пей тб 9005 апдодоииушу“ лири ки удо сеу птоуог, 
ЕОс 08 прикабта катиятас вожиер аутбу таб ятоъйи, 
с р - А № з - а а t ~ з то учёбу ити «то? ха? полак Влопойдаа: стуноповащ 

~ ` t w Ц тостоу, ве! ир додела, буадду ощунона тб тогобгор 
kd - ~ +45 + > +копз дойне, dlha zut баб конус 6 Ваоииос обтос Üy- 
Joja yetrovovor? tÀ иврадолодв вогародломфе, xai dy- я биа ; дойлофу» 02 той; Boviyúgoas ouvanýyðy notè, руу абу S я анч 
Фи Ну подс ту Бобилда Фауста, 

(р. 546 5 1з) 

4. Bulgarorum princeps Symeon saepe fines 
Romanorum praedaburdus регсити 

Пойа ка? nokhgxig ol Вофдуиро: тбу Zvusov Рота | 
oxy про тор "Рони удас хат!драцот. «та подс! 
ката ауаф сорта. ка! ката ye аду roð Косифор uipi | 

9510$; охадв лиму ёпороатоўсг. 
ставата ромруа aior, 
бидойлоу аршу адтфу Флерптйъщ хуба те хаё 4115 
мне ат? за ха пафвъпха дибвууддуа, nul тбу uèv inè 
тр пою 81900, zov 08 ёл тр» Обойкур длоттйии, тобто 
Jè ot пар 245 опедосколгив Флториёуор otz аїсіоу Фкограр 
niovóy* соду упр хаё а? ав пу адтбр отр» ёфт 
оиу, Фуенто 98 ка тихие 6000$ ву то децата тор 
Oouzydior ха учении упе, ЧАД? ди! тобобтоу бота подла 
zapra хаё бихъупис аатйудроув хотипоЭуни, гг 10 мета 
тийги; киї поў тв тбу єр кагалй ка? ў дииоу dias 
pixy; Чобррув ис вагфотбиов пооогАд ду t Вадім ёру 

5 Никифор Г Геник, виз. 
(752—825. Вж. ГИБИ, ТУ, с. 28. 

Абр 0 те Филррдг с Храғоу zulo | раса ) ИЯ Зъившт zul 0 аисћеос “Рона»бс про- | 
провюлос (012004 тедватаг, xai бидоба тв piia, маў. 

) „ирчката ии? терас тг | 
dvo фасѓу игтойс тобу Вече оу 

император (802--811). 
? В края на юли 811 т. 

2. Българите отрязват главата на убития 
в сражение император Никифор 

Божието наказание прочее сполетяло Ни- 
кифор?, понеже той бил изпратил на заточе- 
ние великия Теодор Студит”, който се за- 
стъпвал за справедливостта и каноните. Наи- 
стина,след като предприел поход? срещу бъл- 
гарите, той загинал във войната и главата 
му била отрязана. Царската власт оставил 
на сина си Ставракий. Но и Ставракий твър- 
де скоро умрял, наранен от копие в същото 
сражение. Той властвувал два месеца. 

3. Българите отвеждат като пленник 
момчето Василий 

Когато бил момченце, според думите на 
Зонара? той лежал и се топлел на слънце, 
а родителгте му били заети в жътвата, поне- 
же били много бедни. Тогава долетял орел, 
който с крилете си му пазел сянка. Майка 
му няколко пъти се опктвала да го прогони, 
ко като не успяла, сметнала това нещо за 
дсбро предзнаменование. Този Василий npo- 
изхождал от едно село, съседно на великия 
град Адрианопол". И някога бил отведен от 
българите като роб“. Той избягал оттам и 
отишъл във Византион. 

4. Българският цар Симеон често 
преброжда и опустошава ромейските предели 

Българите със своя владетел Симеон!? 
много и често пъти опустошавали ромейските 
земи. После се дошло до примирее. И при 
брега на Космидкон? въпросният Симеон и 
император Роман!“ се вгдели лично, разиск- 
вали за приятелството и отново се върнали 
у дома си. Тогава се случило и знамение, 
достойно за отбелязване. Казват, че когато 
царете се разговаряли, два орела прелетели 
над тях, крещели и се събрали и веднага се 
разделили. И единият отишъл към града, 
а другият отлетял към Траквя. Занимава- 
щите се с птицегадание не намерили това 
предзнаменование за добро. Те казвали, че 
мирът между тях пак ще се наруши. Какво 
стана след това? Как завърши случаят с 
орлите и тяхната борба? Един астроном 
Йоан дошъл при императора и му рекъл: 

$ Теодор Студит, 
8 Става дума 

защитпик на православието 

за бъдещия виз. император 

Василий | Македонянин (867—886). ? Йоан Зонара, виз. историк, живял през първата половина на ХИ в. р 
(вж. текста в ГИБИ, т. УП, е. 172). 

император (920—944). 

10 Т.е. Одрин. 
заселил плененото население в отвъддунавските български земи. 
13 Космидион, квартал извън крепсстните стени на Цариград, на Златния рог. 

11 След като през 913 г. превзел Одрин, Крум р р р 
12 Симеон, български цар (893—927). 

14 Роман 1 Лакапин, виз. 
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ас El пёраў лоху TAV кефажи Tg івтанёуус оту 
буодг» та Фу лоб біос ка? подс dvor ВАепоботсь 

длодамйтев 0 Хуе» тиката ч ай уйо ѓотмуғио9и 
тр тит от ву, å JÈ тої; влмров Арис пы 
095 qv кефа? arizu тре озу длегврв. хаё ой 
тў Фра, хода с блбурш отитиосйиеков 6 Варезе, в» Вой 
таа б Зииефу твдудив , убор ката хаобис блот, 

(рр. 553;—559;) 

5. Тгітіѕсеѕ Bulgaros debellat 
| бези Фо карта 

торс Ноуфрбаонр хитаротисацвиоз затора тй» топе ` 
з s ~ 5-4 тт Ст «я ~ aE а 
Е Gun, so © xai ара р thg ашідос тле yah- 

хр VUN «уокойви Е ёк карп 

(р. 5749—12) 

6. Bulgari defectionem moliuntur. 
Basilius imperator frequenier bella Bulgaris 

infert eorumque imperium tollit 

ү 

y ч “s at e + ` t РОГ обу та тор ёертмоо помиоу ката тду проркитти понитхи 
Ханйана Чоу». хата тойтбу ибуто тор кобу XUL кА 
Wis Моъ убупиер, шате ка! цотра фазрии. прдовув дё, 
иуилилё, би ту Вордуйоши бра тў tehevrý то? Вапейвеов 
Хоцуғоо Йлоататуайуто» QEV uvr» пооувинбозтав To- 
00:5 бдғирої, ад Шосйв Яаойу ка? Ханооқі, zui од 
Фиемлоу Фктотв помцо! TE пазтаро? кий срауш. èy гла 
5070, "Отбой варі, Фубъето кУбров игрис, ка? катепесо» 
оѓхѓаг каб yusi полог, ка? Egos ас афарнс tHg тод 907 
играта Фикуимат, бло 6 дасіћейс да докиов ёлауюодо- 
дато, далаупойв elg ибрис тас uyer тўс йубдоъ, фи «у 
oj вузе фотйиеи хаё таб Аас «рауоиврис дгуйдетов 
оходвитеи 10 пеитолдв, катрищие С. 

Tirwaze 83 xal тото, бла 18 Воде фоотоаби дати 
Ел? ара длотонот xeluevoy, др с катёорг то 175 Микде 

то "Оатпойо/ 2400 dno ус xdrwðer 0воу (фазов, хИхейиа 
леда» взадгоцеоу, 0 érto Ват Анос озуройс поббноте кат 

Волувуоь огройиеов ха diapópwg оток сиъцифахне, жиё 
табла Отракв контора Абуою, ка? лоу Ханоъдћ полах 
хатайтойр, ¿ni thy рама русе. ка! дбрищ трихабта 
ФОО тис тоу длодо тои талейиду бургас сееосн 
япоц т» бороду, хатотоицади 98 1 товауто сіта 

-> Скреч главата на статуята. 
zza в Париград. 

са четиримата братя комитопули. 

т=тели нг земеделската аристокрация през X в. 

16 Йоан 1 Цимисхи, виз. император (969—578). 
18 Сиреч от възкачването на престола на Василий 11, 

26 Сиреч през 986 г. 
22.5 На 100 златни литри, а литрата на 72 солида или номизми. 
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„Ако изпратиш да отрежат главата на коло- 
ната,!5 която стои над арката Ксиролоф и 
гледа на запад, Симеон ще умре веднага.“ 
Той казвал, че тази колона била свързана 
с него. Императорът повярвал на думите му 
и веднага отрязъл главата на колоната. В 
същия час, както императорът узнал, поне- 
же го отбелязъл, в България умрял от сър- 
дечен удар Симеон. 

5. Цимисхи покорява българите 

След това [император Цимисхи? noko- 
рил българите и за победата се отблагода- 
рил богу. За тази цел той построил нов храм 
отвъд арката Халки“. 

6. Българите замислят да се отцепят. 
Император Василий често води войни 

с българите и унищожава царството им 

Оттогава! започнала междуособната вой- 
на, предсказана от появилата се комета. По 
това време станало прочее слънчево затъм- 
нение, така че се появили и звезди. Чуй, 
милий, че и българите въстанали едновре- 
менно със смъртта на император Иоан и да 
ги управляват били избрани четирима бра- 
тя — Давид, Мойсей, Арон и Самуил." И 
оттогава не престанали навсякъде войни и 
убийства. През 6494 г. месец октсмврий CTA- 
HAJO голямо земетресение, срутили се много 
къщи и храмове и част от кубето на божията 
Велика църква, която императорът гриж- 
ливо поправил. Той изхарчил десет кенти- 
нария? само за приспособленията за по- 
вдигане, чрез които застаналите [горе] май- 
стори приемали повдигнатите материали и 
поправяди събореното. 

Чуй и това. Има крепост Воден, разпо- 
ложена на стръмна скала, през която мина- 
ва водата на Островското езеро, течейки не- 
забелязано под земята, и там отново се NO- 
явява. И тъй, след като водил чести войни 
срещу българите и се бил с тях при промен- 
лив успех, след като спечелил победа над 
всяка похвала и често разбивал Самуил, 
императорът се отправил към столицата. И 
тогава бил издаден едикт динатите? да за- 
платят данъците на загиналите бедни. Този 

1? Халки — дворец 
виз. император (976--1025). 

21 Сиреч Света София. ?? Кентинарият 
23 Динатите („силните“) са предста- 
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ФЕ ррибо. А ror патио оо Хебуюи, тоу иптооломабе 
с каг полду пор вохитор дердхутоу вкиоплуш TOVTÈ пат 
ойдороу будог, 6 Вайс оти вилкотов. 

Кат ézsiroy ФЕ каобъ увшеу убуорер вдлаудгататос, 
95 длохотота Эти пета потанд» вай Миху» ка? аїтђу 
ту» ириовши. ИМЯ кой кат Таубейно» pira убуоув ве 
opos рахии отитову ха! Декратлав xhorovuisn Я уй нёхоь 

> Täs F той Йиопоу нууд. èv тодор dè пеоб деквтрр woar 
775 биёри рсуотв Воаоцдс nuè х\буос фуиитбс кита ye ту 
вота zui та Лола Зенита, zei пеєптахату el време 
той 7000 тй» йо” теоовойкота ка? TÜY бугор парту, 
пс б Васфврс в дос циекиоито. 9 pépa 
Tot Вас/кив ов апе уа бивотор irog КИШИ Фу Bovha 

76005. 0 dè Ханов ил дърдиенов хата 19 Фира в dyr 
тасогода, Фр JÈ тарошв ха? Фиуров тпр» Bovlyúgov 
катохройош, ка дай мерке UUT дата та уехрдоиата. 
съуйлтев обр erd тойта хай тб Xunovýh, Хай тобтоу ката 
който тиф, ив наро» Фитод ёла 25 re фрорргоу збу 
Побияо. Ò 02 ратай тойс фадохбтив ту Богфуйоши 
Фо 1, ос ради, бютис имидис логъфуовис , xai ка 
aryr хаторийа пеппоодету #ф irog иоуордадцот бду. 
рНадиз хрени, подс зор Харовді дилеили, 08 Охейгров 
бда», xui то antog ойх dreyz, 2илодърйе ка? охбтев 
Вага ха? #6 yý» шити. Фдат оду ха? грис 0} nus 
CONTEG тур пт» датой шуахађгойнгуоь dvereyzičv дихобу 
пёлоцдафіу, азчукди 9} 2000 medy Флебртлов триуоду, 
ди ар 98 хай тибу Фр иподиврри, хай мета дуо Г 
Эрни. črev тов ка! паридииратеь зд» зб» Погдудоши 
ох?» б 1194 avroð Габор, 6 за Родазбс, бил нё» 
xui пугі той nautàs ёагоѓушр, фооудуе. 08 ха? Фтауойр 
ROLA Аалодаов, оста иву обр три roy Потуаоои бозй» 
ха Атовр илет», бу pèp атиу9 лоу бу 98 ор zega- 
Feror, пай irigwr а? див töv блоадулотв хате? лирЭЕрто» 
ха рр погонь сут проиддбитат. хай атқ» 98 яду 
Ули, xu? ду та Визна tör Погбуфиоу вегууате, xu- 
rogir dp 16 хай унии по, Зои дуда) хаё 
PROUDU иа? уота кетррима та dytit., раб tera 
dè пати Фу Одер увубихэос̧у зиё TÈ тйс мтс суи 
ыи тр Фаид лодос, ка? цриддицаз подоб kage 
mong хай подотефов коппдвас аб» заби, бпёотоерку с 
Жототаутиоблому, xu? dik тор игра? лу» yovoğ otre- 
gury kógor вр лгодер губу дофиввуаву Зотефизеисуос, 
пропротдбупе Маоѓис тўс той БАад:о 9ле Воо урушябс хаё 

po ЧАО лен 

налог бил наречен алеленгион.“ Императо- 
рът не послушал патриарх Сергий?, митро- 
политите и многото други аскети, кокто иска- 
ли да се премахне това неразумно бреме. 

По онова време се случила най-тежка зи- 
ма, така че замръзнали всички реки, езера 
и самото море. А и през месец януарий ста- 
нало най-ужасното земетресение, като земя- 
та продължила да се разтърсва до 9 март. 
В десет часа на този ден станало страшно 
земетресение в столицата и в останалите те- 
ми. Срутили се кубетата на храма на Чети- 
ридесетте светин и на всички светии, които 
императорът веднага поправил.- - - И тъй им- 
ператорът не престанал да нахлува всяка 
година в България. А Самуил, който не мо- 
гъл да му се противопостави открито, решил 
да укрепи страната на българите с ровове и 
укрепления, макар укрепителните работи да 
не му помогнали. След това [императорът] 
влязъл в сражение със Самуил и го разбил 
напълко, като Самуил едва се спасил сам в 
една крепост на име Прилеп. А императорът 
изпратил на Самуил пленените, както каз- 
ват, около 15 000 българи, след като ги осле- 
пил, и заповядал всеки сто ослепени да бъдат 
водени от по един едноок. Като ги видял 
Самуил, не можал да понесе мъката, станало 
му лошо, причерняло му и се сгромолясал 
на земята. Присъствуващите го съживили с 
вода и благовония и направили той да се 
съвземе малко. Като се съвзел, той поискал 
да пие студена вода. Когато му дали, той 
пил, получид сърдечен удар и след два дни 
умрял. След това властта над българите по- 
лучил син му Гаврил, който се наричал и 
Роман. Той надминавал баща си по сила и 
мощ, но му отстъпвал много по ум и разум. 
Така прочее |Василий| унищожил цялото 
царство на българите, като едни избил, дру- 
ги от тях покоркл, а трети от заловените по 
някакъв начин се присъединили към него, 
макар и против волята си. Той завладял и 
самия Охрид, в който се намирали дворците 
на българите. От него той взел много богат- 
ства, именно скъпоценни камъни, бисери и 
100 кентинария злато. След всичко това той 
отишъл в Атина и отдал на Богородица бла- 
годарствените дарове по случай победата и 
като украсил храма с мкого блестящи и скъ- 
пи дарове, върнал се в Константинопол. Той 
влязъл триумфално през великите порти, 
увенчан със златен венец и гребен отгоре. 
Напред вървяла Мария, жената на Влади- 

Z4 Според тази ланъчна система егрите собственици Сили длъжни да плащат данъка за изсставените 
земи от избягали селяни. Вж. С. Воц! ага, 
31. 25 Сергий И, цар. патриарх (1601—1019). 

L'épiktolė au temps d'Alexis Сотпёпе. Byzantion, X, 1936, с. 
26 Ha 98, ҰН. 1082 г. 
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тор тоў Сино Эоуатёсою ха! тб» jonov Бодуйоюу 
ха? ойто pera тоопаѓюр ву аў дойда! отаг бу 05 
хе пори тулкавта хатемпауе „днатоио де. Заров сб 
fut 10 барку ‘гоу * ду 740 блоахбивуов „2000: тото, eÈ 

зо» Пора Флеподтинер, „ДАЛ DÒR влага, t 

(р. 557—579.) 

7. Basilius imperator studio intenditur 
ut Bulgaros sub iugum mittat 

тоў yàg Васева Ni- 
56600 теб Фона тис піти ко Земив хаг Comans 
ЕЕ 25 Еоаази алохатауусир роо, кий тоў нат“ слоу 

Чоцегвг тй Фађеолбуа кригекаифуог zaf нёд: yE данцохоё 
їду ёла: котенку лафитериитчос, пепео б ит ашесе Ват 

Acts innod: не 570$ ифи ка бий тр Сиби поћи» y 
хитатоёуюу dè хаг таи Боодуйошу би бот, жа Tiç бо ха- 
iw; йорамтасда: одх суусу" È вета 240 ка póry 
nuyuysrinero; ЕН трчхайа. Ўлёстоғугу, ауемии 80У 

дищовди 10 1бу Boviyagwy хаделог а „боб, 

(р. 5821-10) 

8. Раігіпасае traiecto Istro Муяат 
дероршатиг 

хит” èreivo 0$ #1008 negi devr» 
физ @0ау тїс уџхұд; уд ёрбуғто Фотвооф dnů исотивиае 

nyog боях» пйаиу ту уў» періасгоариутос, ар' в xal 
фата виводу пусть та хатасубта ту "Рони бту 

инете, Лоаре hylodusvot тўр Ливопотешит дуо Ds- 
тис, Потоки, dè тбу Чотоор дгаВаутер хиё TYV 
Лісобау кой дгадеивъог. 

(р. 583. --984,) 

9. Tributo іп aurum соттиюю 
Bulgari deficiunt 

0 тообо dè Шоанике дих 
т2с борис погойиязов иъфйоу касбу заду оѓхориёхцу ёуё- 
про. дій yåg тобто хаё 1085 Bovlydgovg вупот ин ne- 
лов“ өй усо Рамфнои ёр ева! тов тр» али 
яшогибуви када 91 хоё 6 Seuovýh, ü Тойутв, ойго dik 
ходить едиацорбоге 07004, бу» ки sig блобтиогГат 
Фропуват,, 

(р. 5896—12) 

2? Никифор II Фока, виз. 

виз. император (976—1025). 

император (963—968). 
2 Т. е. приблизително 23 часа, тъй като по това време нощта започвала в 21 часа. 
37 ̀° Сиреч Йоан Орфанотроф, койго бил брат на Михаил ГУ (1034—1041). 

слав, дъщерите на Самугл и останалите бъл- 
гари. И така с трофеите влязъл в храма. 
Тогава патриарх Сергий много го молил да 
премахне алеленгкона. Защото той бил обе- 
щал да направи тсва, ако HAMBRE българите, 
но [патриархът] не го убедил 

7. Император Василий е обладан 
от единственото желание — да подчини 

българския народ 

Император Никифор Фока” бил придо- 
- бил за ромейската империя твърде много rpa- 

дове на Сирия и Финикия, а след него Moan?! 
бил заздравил завладяното, като разпро- 
стрял властта си чак до Дамаск. След тях 
обаче Василий, понеже бил възпрепятству- 
ван и от междуособни войни, а и опустоша- 
вал напълно |земята на| българите, не можал 
да осигури добре източните работи. Той се 
пренасял там само мислено, но веднага се 
връщал, тъй като разполагал с време само 
да подчини българския народ. 

8. Печенезите преминават Дунав 
и опустошават Мизия 

По онова време? във втория час през 
нощта? преминала от юг на север звезда, 
която осветила цялата земя. Тогава след 
малко станало известно за сполетялото ро- 
мейската империя нещастие — арабите опляч- 
косали Месопотамия чак до Мелитина?!, а 
печенезите преминали Истър и опустошили 
Мизия. 

7. Българите въстават, понеже Йоан, 
изисквал данъците в пари 

Този Йоан? направил да се продават 
службите и изпълнил света с хиляди злини. 
С това той принудил и българите да въста- 
нат. Защото, макар Василий? да наредил да 
се събира данъка по начин, както [то съби- 
рал| и Самуил, този Йоан започнал да го 
събира от тях в пари, поради което те се 
решили да въстанат. 

2 На 28. УП. 1032 г. 
За Град в Кападокня, 

33 Василий 11 Българоубиец, 

28 Иоан І Цимисхи. 
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10. Пе Georgii Maniaci seditione 

| ‘мал? бивруоу др жду катиб разу 
_ жошрице влб тис &0а$ л005 thv дус» жў» порйау пооу- 
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ооо. ке 04 воза ас до „мадав Е ва Torfa- 

Му Фруги, кий фитиотуибтов пати той; Жовоф проова- 

Аб» да? ийийдав пон? izelae леви ка! отойтпуотв у. 
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ѓа». ёоуетш. адау negi rovrov 0 Ваау, хөй иа 

29:66 д ровицатоюу иетепоцаш AVTOV zipu Вковгаъ 

лоо дда: кат илодй" подауов убо 0 Ёаоіеёс стъедоие- 

yog ка? пари Фен апаюй хегисудв Је ёдатой tois Torov- 

то дуйатаодив оби пдуушто. поеноф гойу ди 10 Оотоорф 

върхооита, ка? uipriðiov nintet 107 блпоо ő Мамак, 

nolh лобтгооу 105 отоитой катитоёуюу. О зуу x£- 

ahire тф Ваша? otéhheraty zat игушв ёлі толо 9ріаио$ 

жега, 

(р. 593, --594щ) 

Michael Glycas — Михакл Глука 

10. Въстанието на Георги Маниак 

По онова време се появила комета, която 
се движела от изток към запад. Виждала се 
да блести цял месец, Появила се след една 
година от неговото“ царуване. Тя предве- 
щавала световните нещастия, които щели да 
станат. Ето че не след дълго време в Сърбия 
избухнало въстание. И тъй императорът 
писал на управителя на Дирахиум. Този съ- 
брал около шестдесет хиляди [войници] и по- 
теглил срещу страната на трибалите, Като 
нападнал напълно неразумно сърбите, той 
станал причина да загинат там към четири- 
десет хиляди |войници| и седем военачални- 
ци. А и Георги Маниак, който се намирал 
в Италия (изпратен там по-рано от Василий), 
пристъпил към въстание.?? Той си поставил 
знаците на царската власт и тръгнал към 
Сърбия. Императорът се научил за това и 
като не можал да го възпре с писма, изпра- 
тил срещу него силна войска. Той не могъл 
да застане лично начело на тези начинания, 
защото бил скован от подагра и лежал в 
меко легло. Сражението станало при Остро- 
во и Маниак, който преди това разбил голя- 
ма част от [нашата] войска, внезапно паднал 
от коня. Главата му била отрязана. Тя била 
изпратена на императора и по този случай 
бил уреден голям триумф. 

11. Ре Тогпісіі Котатдие Войае seditionibus 11. Въстанията на Торник и на Роман Воила 

хо? cikat и?» 
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купата хе хата ths ЙаоМмдоз yoge 9 08 Васа? 
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в; ту бабе котайда еби. 0 др хаё yeyores под 08 ys 
зор cater цйго0с об рикоов 0 Йодиков ryv важфаиу ді- 
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ихтота оду лв "Яокадои помр годен 

Въстания избухнали и на различни ме- 
ста на изток. И патрицият Лъв Торник, 
стратег в Иверия, бил обвинен в желание 
да вземе царската власт.38 Той бил отстранен 
от поста си и уволнен. Той не понесъл това 
равнодушно, събрал хората в Адрианопол, 
а особено такива, който били пренебрегнати 
и които обичали въстания, провъзгласил се 
за император и потеглил срещу столицата. 
А императорът”, като не можел да се про- 
тивопостави, понеже нямал достатъчно вой- 
ска, писад на изпратения по-рано в Иверия 
Константин да изостави всичко, с което се 
бил заел, и да дойде в столицата с възможно 
пай-голяма войска, попеже не доверявал и 
на гражданите, които не били благоразпо- 
ложени към него. Това и станало. Но преди 
те да дойдат, Торник немалко смутил цар- 
ството, като до такава степен нападал отвън 
тези, които били вътре [в града], че и импе- 
раторът насмалко щял да стане жертва на 
стрела. После се отправил към Аркадиопол", 

31 Свреч на Константин IX Мономах (1042—1055). 35 За въстанието на Георги 
и за Константин Бодин вж. Скилица Кедрин (ГИБИ, VI. с. 334 сл.). 36 Сиреч сърбите. 
38 Лъв Торник се разбунтувал през 1047 г. 3 Копстантин IX, Мономах. 

Войтех (1072 
3? През 1043 г. 

19 Дн. Дюлебургас. 
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Не изминало много време и пристигнали вой- 
‚ ските от Изток. За стратег им бил поставен 
Ясит. Той потеглил срещу въстаналия и го 

‚ заловил. Веднага извадил очите нему н на 
‚ някой си Ватаци, а на останалите били кон- 
фискувани имотите. 

След това не престакали войните и ONY- 
тошенията от турците на изток, а на за- 

пад — от печенезите. Тогава се издигнал до 
най-високо положение и Роман Воила. Имай- 
ки културен и умен език, той станал изве- 
стен на императора, бил почетен и пазначен 
за съветник. После замеслил да стане узур- 
патор, като, доколкото можал, увлякъл и 
други. Това обаче било съобщепо па импе- 
ратора. Съзаклятниците пострадали тежко, а 
сам той, след като за малко време бил в не- 
милост, отново се издигнал. Тогава и владе- 
телят на Египет изпратил на императора 
живи слон и жираф. Тогава [Мономах] по- 
ложил усилия да унищожи напълно и пече- 
пезите. Събрал отвсякъде войски и ги из- 
пратил срещу тях, по ромеите претърпели 
от тях голямо поражение. След това той от- 
ново събрал и друга войска. Но сключили 
помежду си договор и военните действия би- 
ли прекратени за тридесет години. 

12. За Никифор, управителя на тема 
България 

По онова време избухнала толкова сил- 
на чума, че живите не успявали да изнасят 
мъртвите. А паднал и град, който убивал 
не само животинте, по и самите хора. Импе- 
раторът* пък, страдащ от своята твърде ло- 
ша болест, т.е. от подагра, лежел в построе- 

ния от пего манастир. И когато смъртта се 
приближила и поради друга някаква напаст, 

логотетът!, протонотарият“ и началникът 
па каниклия® обсъдили този въпрос и H3- 
пратили да повикат Никифор Протевон“. 
Той тогава бил натоварен с властта над бъл- 
гарите. Но слугите на Теодора“ (Зоя? била 
вече умряла), които узнали това, я въвели 
в двореца и я провъзгласили за автократор- 
ка. При това те изпратили хора и задържали 
в Солун протевона. След това го отвели в 
Тракезийската тема и го затворили в мана- 
стира Кузина. А Мономах умрял и бил по- 
гребан в казания манастир. 

al За войната с печенезите и за сключения в 1053 г. стях 30-годишен мир вж. у Златар ски, Исто- 

рия, 11, с. 106—110. 12 Константин ІХ Мономах. "8 Craega дума за евпуха Йоан Срфанотроф, койго бил сдин 

зид пръв министър. 
(един вид министър на външните работи) Константин. 
бил един от най-важните служители в императорската канцелария. Тук става дума за Василий. 
фор Протевон бил управител на България след 1053 г. Cpe. Златар ски, История, 
mepa на Константин VII, балдъза на Копсгаптин ІХ, императрица от 1055 до 1056 г. 

41 Според Скилица-Кедрин П, ед. Bon.. 610, става дума за протонотария па дрома 
4 Началникъг на каниклия (на мастилницата) 

13 Ники- 
47 1 II, c. 13, Дъ 

48 Сестра на Teo- 
лора, жена на императорите Роман Аргир (1028—1034), на Михаил IV и на Константин 1Х Мономах. 

19 Тракезийската тема обхващали югозападната част на М. Азия; на север граничела с тема Опсикион, 
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Косте? 1ипбо ў бсодипа ros Зи, ха? прихайга #0- 

Вана dopiero 19 суров» па таро вробхсу ите 

Фа? и роте Аве тр Тогриви тр» хатадроицу, паради. 

вел: te птротолебир ив Чоцатоу тоу Коцитот, „будов 

yàg 6 Моуонауос бза филгравас тав Микедоугкас доуй-. 

geige Фо ole ти стовтиудв ха? Воуфинос Хоуов yag zagu 

ror: Тойокис Фрфрето oç Ва” бкейлоу котафудпоокта рад" 

бр ó ИМЧиъдфов rods Пёотас хитёлає», А 

(р + 5981—5991) 

13. Quid imperatori sub Lobiizo acciderit 

Merh dÈ тайға тообосетаь 16 Одууфинбъ. Ауводатев 

кот’ шву 6 Ват, ка? пйутав аду олёудоути , 20005 

dé ть Папиуижиб» у“рас добриг ovx пВЕМР, їр’ ф ка 

воду даблота, лб тбу Aipakiy 98 ожо 9 базис , 

хаф dero? ки? мфётоб полой хатаориувутов HYVE SENSEM- 

Войо, биёо TÄS протонӣотърос Огу, полос той страст 

төй уброгв $96005. 6 08 Йашйейс nò добр Фока тпа ozé: 

Опис Еру, паг ой ло) 98 пупс yerouérys ёх sie fgets 

лобаа ихобу 6 Ваайе?в 9: и) TẸ pret хита хитићан- 

_ Вфувадш, ка? годе ийт) распао vanu то yÅ 

житилілте. йер 61:05 9 Вашето узуге», ѓу čier èg- 

обод. п» 98 ode ии 90; ойобс 10 съд еи, попощиег #9 

тор дписиидуаоибтоу в. 

(р. 602s—20) 

14 Ad sexcenta milia Patzinacarum 
Istrum traiciunt 

каї тб uty катй жў» йратоду ойтов 
slys, serà dé ув жўр драг» #9у06 Ойижди (Зхудаг 98 обтог) 
ха? зб» Пагиуикои ої втувубатедов тд» Чотвоу Фалеощий- 

gavreg, сеї ноонадес Е, катадрордпу Оте по ду sõ» Popaiwy. 
ўлейоџу, исъбдъв пита $ Васев, хай ole фіоходна- 
тос ха! тор бйоффи паухіс поотцибу, квътебдеи ипдё стратбу 
пЕбдоуо» уу, оусии ме Жооорахдонв, ид” aurot gi- ` 

ношу ovi 212190 9 ск атовиотафо niyy xekevačt адтоб 

удетейис zai прасвидай ка? Мъщувис подс дебу пйутев ègo- 

ашуто, вр” ( xui нег об naht d 109 Bupfidgwv pyvdstat OAs- 

9005, Хоф хоё Mug Sely пооитда/в казеоушодинок патер». 
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Впрочем Теодора царувала една година 
и тогава тя назначила за доместик на схо- 
лите? един от евнусите си, за да възпре на- 
паденията на турците, като отстранила от 
военачалството Исак Комнин. От по-рано 
още Мономах бил успял да преведе там ма- 
кедонските сили.” Военачалник им бил и 
Вриений%, Наистина между турците се HO- 
сел слух, че те щели да бъдат унищожени 
от онези войници, с които Александър бил 
унищожил персите. 

13. Случката с императора при Ловеч 

След това се раздвижили унгарците.53 
Срещу тях се отправил императорът” и всич- 
ки сключили договор, но една печенежка 
част отказала да се съгласи, поради което 
била напълно унищожена. Императорът се 
бил разположил на стан под Ловеч и войска- 
та дала много жертви, тъй като в деня на 
първомъченицата Текла през месец септем- 
ври се извила снежна виелица с дъжд. Им- 
ператорът, за да се запази, застанал под 
един дъб. Не след много време се чул тря- 
сък от дъба и императорът излязъл малко 
напред, за да не бъде засегнат от дължината 
му, а той се откършил от корен и паднад 
възнак на земята. Императорът останал 
гръмнат, като видял от какво се бил спасил. 
Станалото не било добро предзнаменование, 
а начало на това, което щяло да го сполети. 

14. Към 600 хиляди узи преминават 
Дунав 

Такова било положението на изток. А на 
запад народът на узите (и те са скити), кои- 
то са най-благородни между печенезите, пре- 
минали Истър на брой около 600 хиляди? 
и заплашвали с най-страшно нахлуване ро- 
меите. Императорът? се научил за това и 
понеже бил сребролюбец и предпочитал 
пред всичко парите и поради тази причина 
нямал достатъчно войска, отправил се за 
Хировакхи с не повече от 150 войника. Но 
по негова заповед всички се обърнали към 
бога с пости, литании и молитви. Поради то- 
ва не след много било съобщено за гибелта 
на варварите, тъй като те били унищожени 
по божия промисъл От епидемия и глад. То- 

50 От средата на ІХ в. доместникът на схолите бил главнокомапдуващият завойските, а след това в Cpe- 
дата ва X в. под негова влест били сставени само източните войски. 
Аналогията с войниците на Александър Велики е само формална. 

51 Сиреч войските от Източна Тракия- 
22 По-късно този Никифор Вриений. 

висш военачалник в Кападокия, бил ослепен по време на бунта срещу Михаил УТ. Cpe. Скилица, 
Кедрин. П, с. 352. 
говора с Византия. 

явно много преувеличеп. 
История, 11, с. 114 сл. 

53 Това са събитията от 1059 г.. когато унгарският крал Андрей [ нарушил до- 
5t Исак I Комнин (1057—1059). Той стигнал до Средец, където унгарски пратеници при: 

стигнали и възобновили мирния договор. Вж. Златарски, История, ТЕ, с. 1H сл. 55 Броят на узите е 
56 Константин X Дука. Събитието се отнася към 1064 г. Cpr. Златарски, 
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забга È соъёВу Ётоб Ектор 105 Коуотаттбот Ваимтоттов, 
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отду Ифуду те ха! rò Ширбрътои та ауте реубушат, вс 

„каб фото дошло» подо» усюбоди. 

(р. 6053—20) 

15. Ре {ипаасе топороЦодие а Nicephoritza 
constitutis 

Тайи мо оду тв зоб Мкрфорй а йъдриуадлиата, 
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фоне в гобхоф, азб #2 идров negi тъ Риздватои povre 
Quzu, каб поудло Ноу атройиетоз y 

(р. 614,3--1з) 

16. Пе бегфогит regionum defectione 

Хай; өд» ка? лидиршидфе ту Рава iĝuyonag 

108 ПиушА xui Хеихоф уона хататиувт че» хаб Феу 

жэш баир; @фимивау каб (дабредиоа утушту, ви 

тобто ёсу гу Коматаътотлома тойтот$ 00015 кай пає. 

Мор буди китб piroro орд ий» За, трпудохв ве roug n бди. 

хатё тобтор ибютов тбу хаоби хай hornos вуфуето Вирго, ох 

ицдз roos дрдакоргар деуато» дилтноди, «АА 2292 тайга 

зд» тор хотобутоу вл) отау хай ври ty HEZE веет 

гўр Эктор оуб» 6 

(рр. 614—615) 

17. Воіапіаіеѕ imperator 
designatur 

H $ - + © 
Ого рію OUP гротов TOV приунилою» атову THS 

битой, 0 14 Ahizurógos , 6 Keßumnhuç zui 6 Horareiu- 
я > ~ va t ` Ц 

тр, ду йлобстата» ооу айр рс рог, ха? 19» Во- 

загайтру №хтрбро» Bushin бриуоогиотое. ка тр Вас Е 
ой хопу йдъшау Ффирифку“ ми аа 

а в , + с 4 Е ч а , ал 4 
ха! 00 pigge tovtov до хита ЛИуицА влдатани, «Ма zat 
интоз НР хита дроу Èyéreros 9 yhp Потёимоу «по той 
«Ливищои фъугодив ка! ovrášuę отдиг?р neyi айу удрат 
зовлому форта: хи? Йшидейр druyoyerstgt, проойифаш 02 
zui Коротцеиофлбии. ЧАИ ор патсан ġ yug Вион 

Мбоуоа gyedi» йласа т Погаувита прос! дето, хай тр 

5? Градове в Източна Тракия, 
било уредено от логотета на лрома, евнуха 
УП Дука ( 071--1078). 

ва се случило през шестата година от цару- 
ването на Константин. Преди тази година 
през месец септември по време на втората 
кощна стража станало необикновено земе- 
тресение, по-страшно от станалите някога, 
така че разрушило и къщи, и храмове. И 
същсто станало не само там | в Константино- 

„„п0л], но и в Родосто, Панион и Мириофит”, 
така че загинали много Хора. 

15. За пазарището и монопола, 
които уредил Никифорица 

Това били геройствата на Никифорица.. 
Покрай другите си лоши качества той имал 
слабост и към користодюбието и тъй като 
бил много ловък, докарал нещастие и глад. 
Евнухът Никифорица отстранил отвсякъде 
Търговците и сам единствен уредил около 
Родосто пазарище и монопол.58 

16. Въстание в сръбските Земи 

Тъй като император Михаил? управля- 
вал царството слабо и по детински, въстана- 
ли и сръбските земи, а също така се paz- 
бунтували и станали самостоятелни и франк- 
ските земи. По това време в Константинопол 
се родила трикрака птица и дете с едко око 
на челото си и с кози крака. По същото време 
се появила и страшна епидемия, така че 
не било възможно да бъдат погребани мърт- 
вите. Но и това не могло да възпре алчността 
на властвуващите и несправедливостта, коя- 
то засягала самите божи храмове. 

17. Вотаниат бива провъзгласен 
за император 

При това положение на нещата военачал- 
ниците на Изток Александър Кавасила и 
Вотаниат! открито обявили въстанието, 
което кроели, и провъзгласили за император 
Никифор Вотаниат. И те причинили на им- 
ператораё немалка мъка- -- И до този MO- 
мент избухнало не само въстанието против 
Михаил, но и друго, по-голямо на Запад. 
Защото Вриений, като се вдигнал от Дира- 
хиум и събрал войска, отишъл при Адриа- 
нопол и бил провъзгласен за император. Той 
нападнал и Константинопол, но не сполучил, 
защото столицата почти изцяло била пре- 
дана на Вотаниат, насърчавала бързото 

58 Подробности за монопола с житото я тържището при Родосто, което 
Никифорица, вж. у Аталиат, ГИБИ, VI, с. 180 сл. 59 Михаил 

во Става дума за въстанието на Константин Бодин в 1072--:073 г. 81 Бъдещият 
император Никифор ИТ Вотаниат (178—1071), който заел престола благодарение на поддръжката на провин- 
циалните магнати. #2 Михав УИ. 

16 Гръцки извори за българската история, т. Х 
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` от патриарх Козма,” който наследил Kcen- 
филин. И Ботапиат царувал три години. 

му пристигане и го карала да побърза да 

(гр. 615;1 
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i убив тбте 94 след като пратеникът Стравороман се завър- . рота, ссъцитета т Возгрие, маѓ кита побоюлоу Фин пал а аа се възбудил 

? Е Ј 

и изпратил срещу Вриений войска начело с 
военачалник новилисима и почетения с THT- 

бих смуо ёуеѓоис сл: Oeooakorieng Фоусти. зЁ 10 ёлд лата велик доместик° Алексий Комнин, мъж, 

тортог; Фчлвипета TOV дё 6 тойеМкинос. оз ха? ge- КОЙТО тогава се отличавал и с ум, н със CH- 

Baaris, 1й6 аговихбс доніс intor, нау об мутра Па. Той влязъл в бой с Вриений и когато се 
фета пин тр Оводафонет, ха? тфу Фикте martor ф00- изправгли един срещу друг, ВриенЕй бил 

тойутоу t Вису. Ф200 умообтиь абд» zai оо 86 победен и очите му Сили извадени- - - 
нос билбиле: 19 Bankel. vai болит радд» @постёА- И Василакиё? замислил същото като Врие- 
ін, хаг атту тр» Хогообломр тори» ат, 66 НИЙ. Той събрал немалко войска и потеглил 
ёхтете тди топор Фи роу гр? Войо ro Тихон етоде, срещу Солун. Какво станало после? Срещу 

тях бил изпратен с всенигте сили новилниси- 

(рр. 616;— 617) ма и севаста Алексий. Станало голямо cpa- 
жение при Солун, като всички тамошни хо- 

ра държали страната на Василаки. Но Алек- 
сий го победил и като пленник го изпратил 
на императора. А императорът, като се нау- 
чил за това, изпратил хора и те го ослепили 

при самия Хризопол8. Оттогава това място 
се нарича Василакиев извор. 

я 

агартоф уноовтш б Позбрмнос. ха тойс сре 50002 
сети.” чи ар во 

Th али 98 то Ворен Fui б Даа фонї, даб»: 

19. Китрегіиѕ traiecto mari 19. Роберт прекосява морето и идва 
Ердатпит venit при Епидамн 

S TE пей 08 taŭra пре След това било съобщено, че франкът Ро- 
72291 Фрауубе Реипеотев end збу дану» дикпедшобистов. берте преминал морето при Епидамн”. Mm- 
«тиха тогуу б Вынос КЗЕстрещетта, жий път? Вже 71 7 › хей таба бда ператорът“ веднага излязъл на поход, но 

83 Студийският манастир се намирал в западната част на Цариград. Вж. R. Janin, Constantinople 
Бугхап пе, Paris, 1950, с. 395—396. % Свален от император Алсксий І в 1081 г. | 65 Сиреч Никифор 
Вриений, който сс бил обявил за император в Траянопол на 3. Х. 1077 г. Вж. подробния разказ у съпруга 
на Анна Комнина — икифор Вриений (ГИБИ, VII, с. 118) и у Аталиат (ГИБИ, VI, с. 188 сл.). 
6 Главнокомандуващ на войските, длъжност, създадена ог Комнините. 8? За буита на Василаки вж. 
подробности у посочените в бел. 65 автори. #8 Дн. Кадъкьой. $ За похода на норманския вожд Роберт 
Гискар в 1081 г. вж. подробния разказ на Анна Комнина (ГИБИ, VHI, с. 22 сл). 70 Дн. Драч. 
1 Алексий І Комнин (1081—1118). 
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ўттуиёзос ovr Énoorgépe 6 Ваагд.ғ18. загиват ётё tov- 
Toç, 0; Веовиовь пре ту поморатюз хитёдоутес. ёхотри- 

zever хаё а Не Васе, маё тду "Аудотауд» тр Вайикпи 
бифищоав водута хаё оұдсас̧ бибуду той Poneto ла- 

олууиКе тта domu, гуе бозе 0 ВдоВапос. 6 ве fuor 
даг dig тбл» дгоййтоу кока, ай тй» парвийобре 
атоу катива бу аб убой парта пози, тобто радо 
ù Ёаодадо; 000705 бет. zat ў изу ёпгдгоі а?тоб ngs 
таст, 0 Jè Фобрхог каб «др пор Роцабо» китёто дор 

(рр. 6191—6203) 

20. Пе ВоротПогит haeresi 

yEyore 83 тилиби ха? 
хабуос т ДА &5 тии у ий тї куди тоў оу №- 
хођаор, Ор’ où по? оўлѓаг ха? ornai ха vuot хагелеадт, 
с бут дву ха? noove ovy zoover ха! Слодирєѓу. туше 
хайта хаё Потитакфи па дос пода пр» Өоихѓа» ка Dazs- 
forrar Се.  zaoToUTEVEL кит алеи 6 „Вис ву, ха 
note uè» дпа ni отоцтібти,, 819 ойто ýrröo хата 
«04105 arnis ще тр дет Ору 20 лбу ёптоёуиргес. 
ца; ке! dig ёладогдай хит” адтоб, тоб Ваавос даду • 
пера; 58 табтиар ода йр. 

оте di ха? тб тфи Фоауусоу 290$ я тфу валеойар 
тб Васігіа хаталаны ез ви деу ngis Zw Фгапедаии- 
оо. у тд» стуйуцио 9:00ибу Tt провдууаву“ хо. 
dwr 740 „ваафоу 21799; Фи 176 Зап оаб thy уёуғт1у ёсу 
х05 ха? og тоз пабе» длихарводш xuk схиму тби 
оу Ма тс немотлс то» абау ха! тфу тайт owy 
TEY л1501у поофиврор по0с три Ски кет, хах xatd- 
auros, diunegaroŭvrat оди 04 Фойууов, ка то. Nizaiay 
пада таи Тоуохоу хатеубиеуо _@фолообот , хо! T Васа 
зайцу «оу 0:040. 1018 3 то? Boyopihwy „Ферб «това 
ats, is харрарв Ваайннов 0 0 Авубнетов гатобс. ра JÈ nahy 
вланалтао; пира трос убуорв, Кодйубър „го ёрелонѓуорс 
zor го; хий и Afyovros тоб повреда вткотов dioyévovg. 
изарорвиета ойу хатй тд» Oguziuy dauraire, САЛА ката 
та хай того брда нод &5001тоєтиі, 

(рр. 620—621.) 

победен, избягал безславно, след като там 
паднали мнозина, и то не само от обикнове- 
ните войни, но и от болярите и от тези с цар- 
ска кръв. И тъй, победен, императорът се 
върнал. От това варварите се възгордели и 
завладели някои От градчетата. Императорът 
отново потеглил на поход. Той облякъл 
Адриан? в императорски одежди H го поста- 
вил срещу Роберт, като му наредил да обър- 
не гръб, ако варваринът го преследва. Им- 
ператорът пък, като заобиколил по непри- 
стъпни места, завзел им лагера и завладял 
всичко. Когато се научил за това, варварн- 
нът изчезнал. Той спрял да връхлита, а тур- 
ците отново нападнали ромеите. 

20. За богомилската ерес 

Тогава започнало и земетресение в деня, 

когато се празнува паметта на св. Никола, 
от което се срутнли много къщи, портици и 
храмове и мнозина били затрупани и умре- 
ли. Тогава и голямо множество печенези опу- 
стошили Тракия и Македония. Императорът" 
излязъл на поход срещу тях и отначало вой- 
ниците |му| били псбедени, но после те раз- 
били напълно печенезите, тъй като всичко 
предоставили на божията сила. Веднъж и 
дваж имало и заговори срещу него, т.е. сре- 
щу императора, но те нямали успех. 

Тогава и франкският народ от Запад до- 
шъл до столицата,“ за да премине оттам на 
Изток. Тяхното пристигане било предречено 
от едно божествено предзнаменование. Без- 
бройно множество скакалци? се появили от 
Запад и като летящ облак затъмнили слън- 
цето. Минавайки през най-големия град и 
неговите предели, те се насочвали към Изток 
и там спрели. И тъй франките преминали 
морето и завзели държаната от турците Ни- 
кея. Те я продали на императора. Тогава се 
появила ереста на богомилите, която ръко- 
водел Василий, т. нар. Лечител. Отново изЗ- 
бухнало друго въстание, водено от някого 
си, който водел със себе си кумани и казвал, 
че е бившият император Диоген”. Скитайки 
из Тракия, той бил провъзгласен за импе- 
ратор, но бил заловен и му били извадени 
очите. 

= Адриан бил брат на Алексий Комнин. ? Алексий Комнин. ** Тук съвсем накратко са предадени 
та THATA около Първия кръстоносен поход, за които Анна Комнина разказва подробно (ГИБИ, УПИ. 

„ъторът оприличава кръстоносците на скакалци. 76 Вж. разказа на Анна Комнина (ГИБИ, VIH). 
гова е така нареченият Лъжедиоген. Вж. разказа на Анна Комнина (ГИБИ, УПЦ. 
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21. Аехжиз imperator сит Мапісћаеіѕ 
(Вовот! $) disputat 

t т 

ü ду ovy 901596 ёх- 
, Е P Е Р hs VO 

Tore negi Фийллобпому дебто9ер zag Оло» ха! 900%, тд. 
dè айо» ро са тд Маууибоу Ес, otg Пагижазочс 
7 Зевс Феман феи. поло 08 10 убор тойго Фу тў 
анине таутр хитрюжоти, 190 Диско lodrvov тоў Thap» 
ox} ёк то EUG хотауаубэзос UVTÖ «бу TOVIN ёухахоіхѓлаљ- 
top" 05 ò} хаё Jiuheyoneroç моо? ngos ту» бо90дохо» 
мону METHVEYKE, 

(р. 63314-21) 

21. Император Алексий води спор 
с „манихеите“ (богомилите) 

След това императорът прекарал цялата 
пролет и дято при Филипопол“. Причината 
била беседата му с манихеите, който просто- 
народният език нарича павликяни. В тази 
земя живеел много такъв народ, тъй като 
император Йоан Цимисхи го довел от Изток 
и го заселил там. Като се разговарял с тях, 
той възвърнал мнозина към православната 
вяра. 

18 Дн. Пловдив. За разговора на Алексий Комнин с еретиците вж. Анна Комнина (ГИБИ, VIH). 



ХИ. ГРЪМОВНИК 

Гръмовник (Вооутодбугоу) е книга за гадания по гръмотевиците и земетресенията спо- 

ред зодиалните знаци. Дошла е до нас като дело на император Лъв VI (886—912), но в ce- 

гашното си съдържание едва ли е била съставена преди ХИ в. 

ИЗДАНИЯ: А. Маг! 1п! — р. Bassi, Catalogus codicum astrologorum Graecorum. Codices 
Mediolanenses HI, Bruxelles, 1901 (СМ ПІ). — А. ре1аї їе, Catalogus codicum аѕігоіосогит Graecorum, 

Codices Athenienses X, Bruxelles, 1924 (СА X). 

КНИЖНИНА: Су. Могаусз1 k, Byzantinoturcica, 1, 1958, с. 230. — M. А. Андреева, 

Политический и общественный элемент визгнгийско-славянских гадательных книг (Byzantinoslavica, IH, 

с. 430—61, У, с. 137). — Цв. Кристанов и Ив. Дуйчев, Естествознанието в Средновековна Бъл- 

гария, София, 1954, с. 390 сл. 

BRONTOLOGIUM 

І. "Еду в Чудба wbi Boorrýan, вота иде 
ѓу тблоқ ха! фдоод паоа où xc, хіудоуос ойх 
Муос тфу Ву тў окотибр оѓхобтоу x.l айдсс 
хата ус Боъдуйооу, Ёотеооу дё вйоу фи” ål- 
АА, те 0 и» Хъойъ офхобот ѓу ryð 
Рост ха! агуиайдаюа nò те тоб рад ав 
“Рина” брайс tis 68 охорийте Nosala xà 
ивудйт уайтт, Воб» алодая ха! ѓолетбу, 0000 
хог kalov п?цоцо", xul тов Ва Ак бувощ. eÈ 
98 спаиде убита, Záuos xal Кот жи Када“ 
Boia бло то» увибтал адтоїс дуодадцооъта ха? 
вкдейрп 6 бохо» ат”. (СМ Ш, р. 2916) 

И. Её дЕ авшиде ута та бдлд то fogo 
хаў’ Aľuov vů в-ейейдоути xol лсойпооние ко! 
гЕодововбаша: ха! #илоусоо: та nána. (СМ Ш, 

р. 294) | 
Ш.'Гобйос, во» — "Еду Пипра оғчоибс yérn 

Боъдуйооу хіуцоқ Бота ха! отаос хо) длоууахив 
ха! лой Фу хахобвоуа» пт’ ха! @охо» ивусв 
длойей та: zal блёо автой лоддоі в доюло: лвсопа 
xal лойвипаве Едуос г Едуос за хота? 480: ту 
тдлоу блоб дву РхохалоВо». (СА X, р. 135,1) 

ГРЪМОВНИК 

І. Ако гърми в зодията Риби, ще има 
глад по страните и всякакъв вид значителна 
гибел, немалка опасност за живеещите в 
света и смут по земята на българите, а после 
ще се изяждат взаимно, живеещите в Сирия 
ще попаднат под ярем и в плен вследствие 
на нападение от ромейския император, ти- 
шина и голямо спокойствие ще има в света, 
гибел на говедата и животните, изобилие на 
вино и зехтин, безгрижие у императора. А 
ако стане земетресение, Самос, Крит и Ка- 
лабрия ще бъдат унищожени от съседите си 
и владетелят им ще умре. 

П. Ако пък стане земетресение, от север 
ще излязат племена към Хемус и ще разру- 
шат, ще унищожат и ще изгорят всичко.! 
ПІ. Ако през деня стане земетресение, 

ще настъпи движение на българите, метеж 
и отчаяние и падане на много злодеи. Ще 
загине голям владетел и заради него ще пад- 

нат много хора и ще воюва народ срещу на- 
род, за да завладеят мястото, тъй като не 
го завладяха. 

1 Вероятно се има пред вид въстанието на Асеневци. 



ХШ. ЙОАН СТАВРАКИЙ 

Псхвално слово за чудесата на великия мироточец Димитър 

Йоан Ставракий живял през XII—XIII в. ие бил дякон и хартофилакс (библиотекар) 
в солунската църква „Св. Димитър“, както сам пише в Похвалното слово, което съставил 

за светеца-застъпник на Солун. Това слово е написано, общо взето, в духа на другите съ- 

ществуващи похвални слова за св. Димитър. Авторът е използувал материал от първите 

„Чудеса“ на светеца, съставени още през УП в., от житийните легенди за него и от по-късни 

предания. От първата книга на „Чудесата“ у Ставракий е преразказано „чудото“ за епарха 

Леонтий, случаят с епарха Мариан, пожарът в храма и първото славянско нападение 

над Солун, второто аваро-славянско нападение, залавянето на Хацон ипр. От втората 

книга са поместени четвъртата и петата обсада на Солун и движенията на ринхини, стри- 

монци и сагудати, а също и залавянето на епископ Килриян от славяните. Вмъкнат е пре- 

разказ и от книга трета на „Чудесата“, която е във връзка с арабското нападение на Лъв 

Триполит и превземането на Солун. Не даваме превод на тези откъси, тъй като те са поме- 

стени в първоначалната си редакция вт. Ши У от „Гръцки извори за българската 

история“. 

Покрай споменатите „чудеса“ от по-старо време Ставракий е разказал в своето слово 

и някои други „чудеса“, които стоят по-близо до неговото време. Такива са „Чудото“ с убий- 
ството на Гаврил Радомир, син на Самуил, както и „Намесата на чудотвореца за убийството 

на българския цар Калоян“. 

РЪКОПИСИ: А жАШоиз 4797 (Ib. 677), XIV з.; А’ = АШоиз 2147, XII s. (късна редакция) 

ИЗДАНИЯ: о ахевін '’1Вцоётоь Хзазоащов Лбуэѕ #5 tà дебила тоб дроп Априлово, 

Махгдочка І (1940), рр. 324—376; Ул. Ааилоо? °Гойғуо) Хгаооаміоу Adyos їс тй Йойиота то åyiov Аир ог, 

КЕ 15 (1921), рр. 189—216 (според сой. Athous 2147). Преводът е направен според изданието на 

Йоаким Иверит. 

КНИЖНИНА: В. Златарски, История на българската държава през средните векове, 1, 2 

(1927), 751—752; 850—853; IH (1934), рр. 581—887 (Златарски дава откъси от изданието на Ламброс и ст 

старобългарския превод на Ставракий, който се намира в Панегирика на Владислав Грамагик от 1479 г. 
(№ 4/8/60), л. 215—236 у E. Спространов, Описи на ръкописите в библиотеката при Рилския манастир, 
София, 1902, с. 104); I. Ри] вех, Appunti di storia bizantinobulgara, Studi bizantini е пеоеПепісі, 4 (1935), 

р. 341; Е. На! кіп, Bibliotheca һаріобгарһіса graeca (1957), М. 496—547; I dem, Auctarium ВОН, 1968, 

р. 58—59. 

ПРЕЧИ ай Ралйиизунизавжок 

~ 
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IOANNIS 5ТАПКАС! 1 

ORATIO ГАППАТОКТА РЕ SANCTI 
МУВОВГУТАЕ DEMETRII MIRACULIS 

1. De Gabrieli Radomeri щей 

ТА, 25. "Екипа Вофъликоу лофт» so ob aúvo чел друм Хароу} 

гайд 6 pigo той дебро tolg хау Вохлуйошу пгодадобикуоф отбрасіу. 
Ото ойу тої; қ xat sò ліс Фолбрау тўс пиву бвосслоуивоу Ялоу 

Вочкущихду 8105 xal сопойиду уафеоиятов, logoi Всуфдтув. отфаструт 

ам. Тф БЕ zais В даочоф чело, дуоро voire Paðonigoç, тй дейтда 
от тї torov дууфици, дуйо дпонфбтк Шли tò бАоу xal pevixóg, 

Фвщов пу уубицу, ту тоблоу фВофе!5, ту лађу дипевотатос, соубутт- 
ра ёхтохталое tatg Вуйлрубиаиди, каде оро tols Врубоуаце, 4801 пода“ 
лодос буищия Pom ть Милсоифуоф лаа той ашоуав, риб xal pia- 
офтатод xal naupiagoç, Обхос луйатот уофру те код дедатиу дфхпуссфу, 
oix їсти» яву Bore коб’ Туйрау ЕЛЕ ум хбхооуу, бола, растае, 

лаодфкот кайововоу «190, Муц хадаол оу ФААбина, проебу, fava- 

збу, хорчещи Ффіошу бсту хєроту xal ллйттоу бфеъбШв ха хаб’ рам ain 
yic ёк ии г илиоЧуф хєфауус, Фататот лофирбреоу» буснров. Кай 
ка pèv toig Пад yeiga ӧнубс̧ xal Мау Зее, "Еубтоо ӧғіубтефос̧ хай 
Фолаобос, кат #ащилоу dé, 015 6 х0004 Хосхбс, Ех под 88 ото лаг 
Золотом ок тофов Ёлоубраосто, МА 1ф хдоф тобф 10 109 уобуоо nhel- 
otoy Фапфует Нкукомкич сб Еко 100 rázov кам Пкауйс йлолаусеос ко) 
тїс «00 soie дбусив оос Асълпо. 

Тф оф toó тоблт уфоубот ò будоолёроррос otros Dio Зи“ 
олбрати песо хо Мабмоквто. Вутов бу обо xal 4840444 кой otal, 
ха роуй арену дметдсу, & хаб" Яийрау 2Ёёхесу, Етеводто тф кагор, кей 

siy xixpa хоху xal тахеау тоф Аолсбутов ту dnokósgwcw. ‘O 24, 

киї dh порах ёлаксдоцчутқ обої вкобоу бора тр 100 М боторос, 

мохєүба | рдм airot xal Шерунтудку, Въбел 88 ив Лау ло 106 „Аде 
ус а ко, оу, el боуетец Атрувтфим ёк тфу хербу pov афаони ойто >. 

Ti обу; кариес! 8 сърдебк sal Miyas Анито. 
"А Котанц бурит зї tay каийливеоу gavis xal rot там губу 

стану 5 хо} тїс olxslas пору tice вламастав elg сҳоттобау Мой в 

ЙОАН СТАВРАКИЙ 

ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ЧУДЕСАТА 
НА ВЕЛИКИЯ МИРОТОЧЕЦ ДИМИТЪР 

1. Убийството на Гаврил Радомир 

ХГУ. 25.В предишно време и не много от- 
давна владеел над българите онзи прочут 
Самуил!, който и досега е в устата на bJ- 
гарите. Той бил завладял покрай другите 
земи и цялата българска и ромейска земя 
на запад от града на солунчаните и здраво 
управлявал като военачалник. От неговото 
чресло му се родил син, на име Радомир, 
който поел след него властта? Той бил, с 
една дума казано, жесток и бесен, с наклон- 
ности към убийства, по нрав разрушител, 
по душа най-свиреп, ужасно съвпадение на 
обстоятелствата, злокобно предзнаменова- 
ние за близките, направо служител на ада. 
Накъсо казано, малко отличаващ се от де- 
моните, нечестив, крайно нечестив и всене- 
честив. Докато той управлявал много места 
и области, не може да се Каже кой ден какво 
зло направил с кражбите си, бичуванията, 
със срамните изнасилвания на девици, граб- 
ване на чужди жени, наказания, убийства. 
Той носел боздуган, какъвто можел да дър- 
жи в ръцете си, и удрял безпощадно и всеки 
пас с един удар повалял ударения направо 
в гроба. За всички свои подчинени бил лош, 

и то много лош, по-лош от Ехет и Фаларис,3 
а най-вече към обитателите на село Соск* 
(то се наричало така според името на някой 
от най-старите жители). В това село той пре- 
карвал повечето от времето си, защото от 
там извдичал достатъчно удоволствие, а 

и друг лов из горите. 
Прочее, като пребивавал в това място, 

този човекоподобен звяр разкъсвал 
дал всички. И било плач и ридание и 553- 
двшки сред тях H гласът на кръвта, която 

той проливал ежедневно, викал оттам към 
Мъченика. Те търсели отмъщение и бързо 
освобождение от този, който ги оскърбявал. 
А той, като ги чувал често да призовават 
името на Мъченика, му се подсмивал и го 
подигравал и още повече удари им нанасял. 
„Да видя, казвал той, дали Димитър ще 
дойде да ви спаси от ръцете ми.“ 

И какво! Склонил се милостивият и Велик 
Димитър. 

Отзовад се той на гласа на окованите и 
на стенанията на просяците заради паство- 

тў: ту едь Ды Е EZER- 

1 Български цар, син на комит Никола, управлявал до 1014 г. ° Гаврил Радомир, царувал само 
до 1015 г. 3 Ехет бил легендарен тиранин, чието име се среща в Одисея, а Фаларис бил тиранин в Южна 
Сицилия през УТ в. от н.е. Дн. с. Съботско {на гръцки Ардея) в Мъгленско. 
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Мб гу, taivu #4 rò Куочибу яаса ЛА фльльу' в xal а хобвата кан 

хородоМоу por xal тама ре 1 ёлісхёфасдо +. Kal å им 10у дуутегоцит 
иот Тусу xai фиделидщноу Ааду хоб xurnyégua вяпубието xal кк 
бойу ахат ход уйла; ха флотаставая Ваау ло tòr takalrwgor 

Бароу бдоу Бих ебто ка хопруфу длейлихор Руй кахатоцит кой 
zi uà лоду обок 6 Морхоу фдасо 16 Ойсана, xarà sepalis алф хар 
абта А хуй xat vexgòs дуй уфаоу ёхето ту бобу. Ка 6 pèr дхпуйо 

обтоб код дкауйролос иіссу" 6 ЗЕ тауър ilg утре хай deùs до Enr 
хохуіае Мас Апицииюс, фр виц tòv хёжотоу oa ай дотрожд буй pé- 
соч бру куупунофета хой аар оао елаве Ефихяос, ма кацубач 
zinn òv алюм, тор {илоо ракой droopagtodpevos. "Боккау ду 
Méyav elç тобифоуб ol хф Рађор(фо Врехбиуб,, бхаҳ оілёу сфож тр 

отра xai Ва хай Мухп хацофан. Ка 6 Мастх шу лодохта драк, 
$ 52 vergoña карадопиа xai лоой тбу "Адпу то боха дчахбртати ха 

$ хагалелоупифтос ЁхеТуос̧ блох ас Еоотароу tů Мєуй та общ. 

(рр. 360—361) 

2. Kaloiannes ad Thessalonicam occiditur 

RA’. 34. Маот а 0: nolkdaig Хабу ху aùrot xai лфаубр ВМла: 
хата tois бет 10 бираз, slayidkovins thg описа rov Нов 

Ноу xai халеуої ка ласаб фа 01: ост ха! особи piv Талев 
-tig вототау бруоцёуоу Вест, zóne БЕ ха родова дазфа хай лс 
Ха0р xal зопийтоу Эрме» обаноб, ds Ето ввта, пе хост май лксєїу 

торс драрсоћоіҳ на лау З0Еавра кир хасву гўлоѓлиох. 

' Tiver с Роиаѓоу лАПУЙ кдахоцд 2у t легсдуќопі tòr Gedy nal 

ддесбва: xal лаф ду та абтоб укшфуата nei pásov Сімя каб" Абу 

тўе Мапи. Ка лобха piv Фурсхета, (ù Өсоб корнет 1) ломе В Ba- 
сс, Cym) xai храта‹а ма ресешоо; хо А хратот фоуїс, Мут, з0лоу 

ёх зблоо negisluvúpevos xal хопиатоу иу #neavovi зет èyĝgois arga- 
чєйиаҳа Фё та фшус(ка Вохуфдбма каї Мебхофкер на хай вуъжботата пе 
дядо лв, хос̧ дорду бов Ропакис та прйунета” aal ЗА тйс цъка 

176 Роиаїдос, 06 обтос лу, влгобтрайас „фи кабс, блау то cps 

хофу дроб увуфкрота. ка тоу nóv xai 176 Веалоито суиаМдтоу ye- 

loannes Stauracius — Йоан 

то си. Вдигнал се и тръгнал да спаси народа, 
като изрекъл дума по дума това божие сдо- 
во: „И други овце имам в кошарите си. И 
за тия трябва да се грижа.“ Радомир извел 
[като гончни| на лов този смазан и измъчен 
карод и наредил оная окаяна тълпа да вър- 
ви пеша до най-отдалечените места на пла- 
нините, дъбравите и хълмовете. Със заплахи 
ги карал да се решат |да сеспущат| по урвите 
и ако преследвачът не можел да настигне 
дивеча, веднага получавал удар по главата 
и падал мъртъв сред планините. Така сви- 
репо и безчовечно биел той. А великият Ди- 
митър, който е пъргав за застъпничества и 
бърз в помощта, настигнал злосторника ка- 
то мълния, както, яхнал кон, ловувал сред 
планините. Самият той на кон поразил смър- 
тоносно окаяника и го отхвърлил далеч от 
коня му. Тия, които вървели след Радомир, 
видели наяве великия Мъченик как бързо и 
устремно нападнали го убил с копието си. 
И Мъченикът веднага станал невидим, а 
онзи тутакси издъхнал и костите му се раз- 
пилели в ада, Целият онзи измъчен народ 
пък възхвалявал великия Мъченик, благо- 

дарейки за избавлението си. 

2. Калоян загива при Солун 

ХХІ. 34. Бог често наказва своя народ 
и гледа с лошо око ония, които го гневят, 
понеже се отклоняват от правия път на за- 
поведите му, унизява ги и ги предава на 
враговете. И когато бог е разгневен, неверен 
е конят |който води| към спасението: никога 
не са помогнали градове и крепости и мно- 
жество от хора и изобилие от богатства, за 
да се унищожи злото и да паднат грешниците 

и да бъде] всяка слава и всяка красота. 
Голямо бедствие настава за държ. вата на 

ромеите, загдето разгневиха бога и престъпиха 
закона и пренебрегнаха правдата му. То дока- 
ра латинския бич срещу нас.? И най-накрая (о 
божии решения!) падна царственият град — 
издигнат и силен и надменен, владетелят 
става истински беглец, блуждаещ от място 
на място. Съкровища от богатства падат у 
неприятелите, ромейските войски са огра- 
бени, разпръснати, омаломощени, и с една 
дума казано, и държавата на ромеите отива 
към разруха. И понеже ромейската душа бе- 
ше, така да се каже, жалко угаснала, ця- 
лото тяло от селища беше също умъртвено. 

5 По Евангелието ка Йоан, X. 16.68 Скилица съобщава, че Гаврил Радомир е убит от Иван Владислав 
в Петърско. Вж. І. I. су | 1 Е гае Synopsis historiarum, ed. Thurn, 1973, р. 353. — ГИБИ, VI, 1956, 
с. 287. Срв. Битолският надпис на Иван Владислав, самодържец български, София, 1970, с. 102, ? Загатва 
се за превземането на Цариград от латинците в 1204 г. По-долу може би става дума за Лъв УІ Философ, 
който е последният византийски император с такова име. Но нееясно в каква връзка е поставен след 
превземането на Цариград от латинците. Вероятно има антиципация. 
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УоуЧаф ха al Эгоалан бес тр сеоауу и сууалпубуйлоау. Тот bà tót 
xai та а ts уў, af хаса иброс Едуарха: тоў Вад ництетоу Atov- 
тос, дуйктде тш tç Ропатвос, Еаодеуйсаутад, фу otxeiwy фодефу ftro- 
лбапуса | ход одаҳсоу tie Роца?вас, хатесфехоу, Ёӧлоџу, Елбодоуу, xaré- 
Закуоу, où ГеВаХ ка "Адфу хабдлер дака коса тру ду "орат, аа 
лауслър а vovg; пауър, бие xai töv Вооуйрау 6 уе хдасфу Чкадъ- 
vng, “ааууифцу ВЕ паву А фпим fwg бте тобтоу хагоуси #1. Ойтос 
xarà яйоау тоб хадмоутос Фоуау отбатейе хата Родафву sai лапах 
тўе Михкбдмоу дабдадоъ, хддас ФфауЩа, рфойрка sávra лорӣғі xot 
Нарва & абтфу хули #5 уйду’ лфауодеща, Лепйатет, исто tÒ 
лю dray xai лооохћошс лотадф t "Тотоф лот ка хо Мау nå- 
"чу ony Ёлёбоаџеу ѓопрої. "Оф xal лоёс тђу тфу Orosakovixéwy лбу 
хо сйс $004, отфатбу Флёо tùy фиадоу Флаубигуод ёх Воудудооч, Ех 
deo, dwy чоцабюу, Ххойфу, іх Xotdowr, ёх Роцщоу, В "А\Ваубу ёх 
tav Газ лауслєоиѓат даут ё ую, ёлбса дахи xiu то блеовд- 
феоу, “Убфау äv tt; ле иуфохдритоу А 'Тофбуа бхатоухёфалоу ў ёха- 
тоуха сах Гуус ñ Типучс оъ; допогі” aizuntai haay Фет, тоббтац, 
хофъупфофа, долифтал, сфеудоудта, дхоусита| xai drav о лоМмик 
añs хофат ан chorna. Поотоёе токо ё тс отфат!йв оўтой Подистой- 
inyo; Мауастой;. Утфатурцифтакос 8" 91105 Ву rà додцька, стратду pv- 
онцибиоу оџутпообьеуос, Мауалата тобсоу та(6 лаой 10» дотпиду Гай- 
кб хатахботак хебейоце Fai Roazh. Месо bè хдю хор 6 оу Воудуйаоу 
"Ava? лүе rhv охтуйу, дей” ботс 186 töv отритегифтау буур, 
tiza Ааукийа, Тблос обтос, où цажфау блбугу тўс лайки, (хаус 
пирах (ллоу йіауалабоох, Taai te хо! хбрео лодулуада. Кай обес бцой 
ti; ëv прутобии tů отфасебиата, Гадмкббту, Лаухадбдву xai rhv игуайд- 
долу тату Весаайоубкцу orégt стёфауоу вупухфу, об кауупагож. Пе- 
луком до! хӣосу тфу атфаткушйтшу al фифаууес xai фбопууес̧ mèr 
ёлћпроѓуто ol negi хухмр, Всъуо ЗЕ лдутес | ира {оуто` хай үй piv 
xám tais бла! тфу [anuv Фото, йо bè бугоду тф фоиаурф тороу 
tvie: xai доблоу Вооутибфу Ёлатбуғ ха хАбуоу 1015 тфу лому кар" 

Понеже господарката на градовете стана 
пленница, служителките бяха отведени в 
плен заедно с владетелката. Именно тогава, 
когато ромейският император Лъв беше обез- 
силен, като животни по земята някои владе- 
ния, като се измъкнаха от своите дупки и за- 
почнаха да лаят срещу ромейската земя, да 
нападат, да измъчват, да ограбват, да ха- 
пят, не както някога Гевал и Амон? срещу 
израилевите синове. А излезе целокупно все- 
ки народ, когато владетелят на българите 
беше Йоан или по-скоро Йоаница!, както 
обикновено го наричат досега. Той воюва 
срещу ромеите, без никой да му се противо- 
постави, прекосява цяла Македония, уни- 
щожава селища, разрушава всички крепо- 
сти и изоснови ги срива до земята. Опленя- 
ва, плячкосва, преселва цялото множество 
и го прави съседно на река Истър. Просто 
казано, превърна в пустиня цялата земя, 
която нападна. Той се спусна с неудържим 
устрем и към града на солунчаните, като во- 
деше войска по-многобройна от пясъка, съ- 
ставена от българи, от скитници-номади 
скити, от хазари, от ромеи, от албанци, при 
русите — голямо множество от всеки народ," 
всички, които храни северната страна: ня- 
кой би рекъл хилядоглава хидра или сто- 
глав тифон, или сторъки гиганти, или някак- 
ви други дръзки титани. Там имаше копие- 
носци, стрелци, шлемоносци, щитоносци, 
прашкари, бойци с къси копия и всякакви 
други видове войници. Предвождаше ги 
върховният началник на войската му, Ма- 
настра”. Той беше най-опитният пълководец 
във военното дело и събирайки безбройна 
войска, остави я за кратко време да почине в 
тревистите равнини около реката Галик. 
След това и онзи български княз разпъва 
шатрата си в Лангада заедно с колкото воен- 
на сила разполага. Това място, отстоящо не- 
далеч от града, достатъчно голямо, за да се 
разположи многохилядна конница, изобил- 
ствува с вода и трева. И тъй войските се съб- 
paxa на едно място от Галик и от Лапгада. 
Венец от трудности, а не слава обкръжава 
този велик град Солун. Фалангите от вой- 
ските се сгъстиха около целия град, окол- 
ните хълмове се изпълниха с тях и всички 
височини се изравниха. Земята долу се тре- 
сеше от въоръжението на конете. Въздухът 
отгоре отекваше на цвиленето им и отклик- 
ваше гръмовито, и внасяше смут в сърцата 
на гражданите. То изглеждаше като втори 

8 Гевал — планина. Там по повеля на Мойсей имало издигнат жертвеник. ? Амон е древно египетско 
божество, почитано главно в Тива. 
10 Калоян, български цар (1197—1207). 
наемници. 
Су. Могаусзі К, Вуғапііпоришеагіса, 11, 192. 

17 Гръцки извори за българската история, т. Х 

Не е ясна връзката на автора с имеката 
11 Този пасаж показва, че в Калояновата войска е имало много 

12 Манастра бил вероятно от кумански произход. Вж. Златарски, История, 11, с. 259; 

на Гевал и Амон. 
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ба: ём Валу" log ёбх, ЕЕоЕте, Мос Рашки, ó ФЕ "Асобо, #Мос 
Хеуадифва” © piv хаха тс “ЕААабос̧, ni 8 ката тпс оудо(ав съфалоле: 

дебоутеи” та Ёрлросдеу офто? лор йуаахоу xai та фліс аблоб vanto- 

иЕут ФАОЕ, tò тпф Эас Графа Илйу « 65 харайвоов тоор та ло 
кроашлом айтой ха та фліоо атой ло» дфамацот», 

‘No үсбу Ф 106 цифас табстк страсти "Ava! ёхєїуос qõdom 6 iw- 
сруб ёх ræv Былое Вофготвроу inynhorégwy терлбу, 89’ Фу В пбоа né 
№5 ёотіу dua кхотафаупс, юс дхбитоу леомохбльь тели xal zls drav 

лаф вато. Kai обхоу ифу ѓоа ueyśģn ка хаЖомцу ха! уаоїҳ сглтобс, 
порта xal #10асхето, Enei $è xal тд» тоб Меуйоу Алитт0ќоо ВеТоу отхоу 

xai Е ха рогпоор xal даво, ús чафс оўтос Ват Атитко ое тоб идртъ“ 
сос, лафатиха тої Тллой хахаВпуаі xal лоосхџуйсо: xal orog Ела: 

coperti Апийтфие!» Bei yàg джарахомтос ёх шоок леу ту Вао- · 

Вафоу вайупу фоуйу, «el thy лбу талии лообисаца, хоксона( cor кат 

Му роуастбооч + ВоАЙу удо хвж 1 тр auxg sókn тауто ВеВоблеотол ло- 

этос, Зу Beds Зродкосет Фусо беу, 6 дао оу Водах убу, 06 noot- 
дек ийт rhy хвму тор ифотировс, фонтан, bè тфу olxneógwoy хаутоу айсу, 
бао ка tà тўқ пауаас отбра ixpúyouv xal котаволет иду els үу ёк де- 
шот av, боеіякоу thy кое щеоу Эфретос хай rhv леді борѓуту ка! d 
galar тфу лбу, хохтВолтшуту xal хебоу Ффауацой, ùg Bokso. 

"Аа со Атийхие хаблддфик, ломобуе, фАблатоі. иёуа стоатіоуа 
тйс Феор ларатоЕвшс, тйс лаооуіос Жеубас оўхду хай töv рахаіюу Bov» 

Ағодбтоу Ееитхорой ха) Вос шу ту форфаќау соу хас" абтоб, 

влетхес ӧё йыб; колоду дабаў айтф, el лос зскррбъшв детаВвоъмкбсоцо хай 
блобтоёт tg 15 ба хажас xal цатоібтитос. "ААД" ofm ЕкЕтуос, ФА Фо 

уе тахо, xataoxóxovs | код лаотс лёрле tis лодеше xat xat’ fva шу 

лдутав лбфуоъв Наодиет код ресаїу 52 тфу лбрушу топ тғіҳоус Ялаути да“ 

сірата, хдоаз ёлбЛнс хор блау лроддуьоу. Гета: tà лері тобсоу тах 

els Вох» хофуве то tig айтоб тез блау үғробоіоу xal Восх йртўє 

лоћоохіас, й хаћёуастпу лнруду тйс nólewz сое pia тоу атратвуцакоу 
абтоб дродрай хай Ev Руаптп ту rdkewv xai Åra хМнахас фёромо, ис 

бу Фрог, лдута отостебиата хб ту лба xal бро ломоохйоауто айто- 
Bori схеббу xol обота attis дефгубуолто лойбцот убие хоатўсаута. Ка 

13 Ксеркс, персийски цар (485—465 пр. н. е.). 
с неговите походи в Израел. 
с кръвополития и жестоки войни. 

loannes Stauracius — Йоан Ставракий 

“Ксеркс, втори Рампсак“, произхождащ от 
Асур, втори Сенахерим”, единият от които 
воюва срещу Елада, а другите срещу Юдея. 
Пред него унищожаващ огън, а зад него 
силен пламък, както се казва в божест- 
векото писание: „като рай от храни пред 
лицето му, а зад него поле на унищо- 
женге“. 

Прочее, когато онзи проклет княз на тая 
мкогохилядна войска пристигна откъм се- 
вер, от тамошните по-високи места, откъдето 
погледът обхваща едновременно целия град, 
оглежда отдалеч града и веднага взима гри- 
жа за всичко. Той видя големи и красиви 
къщи и свети храмове, разпитваше и се 
осведомяваше. А след като видя и божестве- 
ния дом на великия Димитър и пита и научи, 
че този е храмът на мъченика Димитър, 
веднага слезе от коня си, поклони се и рече 
така: „Свети Димитрие! (трябва отчасти 
буквално да се предаде тази варварска реч), 
ако разруша този град, ще ти направя ху- 
бав манастир.“ Защото той беше замислил 
грозно нещо и срещу този светъл град, кой- 
то бог управляваше свише — бог, който раз- 
пръсва замислите на народите. Именно 
мислеше да разруши града на мъченика, да 
го изпразни от всичките му жители, които 
биха избягнали острието на меча, и да го 
изравни изоснови с земята, докато превърне 
в развалини добре укрепения и прочутия 
и красивия град, като го унищожи и напра- 
ви поле на разрушение, както искаше, 

Но ти, Димитрие, хубави мъченико, за- 
щитнико на града, отечестволюбецо, велики 
военачалнико ка божието войнство, като се 
присмя на безумието му и се подигра на ле- 
комислените му замисли, наостри меча си 
срещу него, но все пак почака, като му даде 
време, ако някак си може, да промени раз- 
умно намеренията си и да се откаже от злоб- 
ните и празни планове, които кроеше. Но 
той не го направи, а колкото можеше по- 
бързо изпрати съгледвачи около целия град, 
преброи всички кули до една и всички раз- 
стояния между кулите на стената, всички зъ- 
бери и предни укрепления. Целият военен 
съвет се събира бързо около него на съвеща- 
ние и взиматрешение за обсада: по един отред 
от войските му да се отправи срещу всяка 
кула и всеки един отред да носи по две стъл- 
би, така че едновременно цялата войска да 
завземе града от първия пристъп и лесно, 
като го обкръжи и завладее по законите на 
войната. И замислите му щяха да се осъще- 

11 Рапсак бил виночерпец при Сенахерим и е свързан 
15 Сенахерим, сирийски цар (781—705 пр. н. 

18 Тези думи са предадени на български в текста. 
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е.). Името му е свързано 



Ioannes Зфаигас!и$ 
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35. А табта ЕУ adti üye 51) xat peoovuxrlow petà В, дфуглодфу- 
tos, ¿nei xai Хацлобев пбтф tò ожиес 176 урхгос Фу та схпуп Мефотфоу, 
veavioxwy дофотарвифу хай Етауфилуобугоу хай фућасобутшу фъдахас тїс 
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дчудто тф thy гоф-идотифов хой аїфутс 6 Фурулуоб тф бут, фа ха! 
лоМмобхов pv xal рёуос тоў цеудоу Васкос атфаситтр Али то, 
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ствят. Защото тогава градът нямаше вътре 
народ, способен да се противопостави на та- 
кава многохилядна войска, ако великият 
наш пазител и добропобеден военачалник не 
беше възбудил своята мош и не беше изля- 
зъл на спасителна за града езда. 

И нанстипа прочутият повелител на бъл- 
гарите Йоан приготви от вечерта и войската, 
и всички съоръжения, и целия си план, и 
оръжието, и двуострите мечоге, и лъковете, 
и цялата военна организация, та при настъп- 
ването на деня, именко когато на сутринта 
слънцето изгрее вече на изток, да обкръжи 
града, за да се сражават и воюват. След това 
той легна да спи. Защото вече беше настъ- 
пила съдбоносната за него нощ. И, както 
изглежда, привидя му се точно това, което 
се вижда нощем в сънищата, именно че пол- 
ковете му обсаждат града, че те се качват по 
стълби на стените, че той вижда убийства, 
чува бъркотия и с голяма гордост влиза вът- 
ре в града. 

35. Но така беше с него до полунощ. 
След това той заспа, докато кандила още 
разпръсваха нощния мрак в шатрата му, а 
младежи стоеха будии на нощна стража пред 
него, както е обичайно. Именно тогава, при- 
зори, бог най-сетне наостри отмъстителния 
си меч и го наточи като с точило с ревността 
на Мъченика. Нашият наистина буден пази- 
тел и защитник на града и голям войн на 
великия Цар, Димитър, яздещ бял кон, се 
появява внезапно пред българския владетел и 
тутакси нанася смъртоносна рана на окая- 
ника. А той веднага извика сплно и започна 
да обвинява върховния началник на войска- 
та си — Манастра, че уж бил парапеи от 
него. Защото му се сторило, че го видял вът- 
ре в шатрата, възседнал породистия бял кон, 
който яздел обикновено, да го пробожда в 
сърцето с копието, което носел. И той от- 
ново започна да вика срещу него, и то мно- 
гократно, така че и самият Манастра, сму- 
тен от виковете, скочи от постелята си — 
защото шатрата му беше в съседство, влезе 
и видя, показа се и чу: „Преди малко ти 
беше тук възседнал белия си кон и ме удари 
с копието си!“ А той се стъписа и каза: „Не- 
дей, царю, съжали ме, смили се! Не е така, 
не е! Теб ти се е явило привидение, не е 
действителност!“ Но онзи дълбоко и смърто- 
носно наранен, страшно се мяташе, викаше 
и стенеше. Той наистина беше ударен право 
в гърдите и се стичаше надолу достатъчно 
количество чиста кръв, така че да се обагри 
кракът ти, Димитрие, в кръвта на враговете 
ти заради тоя твой град. И |царят| започва 
да изнемогва, 
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(рр. 369—372) 

Ioannes Зацга из — Йоан Ставракий 

Като видя това Манастра, върховният 
началник на войската му, колкото можа по- 
бързо го обърна гърбсм и удари на бяг, за 
да се спаси. Той отстъпва назад с голяма 
бързина и заедно с него |отстъпва| цялата 
му многобройна войска така бързо, като че 
ли някакви северни ветрове гонеха тия не- 
щастници. Защото страх и трепет ги налегна 
като при някое вражеско обкръжение. И на- 
истина [на царя] не му оставаше дълго да 
живее, а същия ден по залез слънце тоя окая- 
ник умира насилствено, както еднодневката 
в приказките. Той свърши, след като пожъ- 
на плодовете на своята злост и суета и беше 
изпил до дъно чашата на яростта и потира 
на гнева господен. Когато божият меч се 
опи |с кръвта му], той струпа неговото зло- 
деяние на главата му и несправедливостта 
му падна върху самия него. Той хлътна в 
ямата, която беше приготвил. Едно само за- 
махване на мъченика беше достатъчно, за 
да отмъсти за многобройните му злини, и 
справедливо проляната кръв изтече от вът- 
решностите му като възмездие за многото 
несправедливо пролети кърви. 

с. лат льва ИН 



ХІУ. ПРИПИСКА ОТ 1243 Г. 
ЗА НАПАДЕНИЕ НА ТАТАРИ 

Тази приписка се намира в един гръцки ръкопис във Ватиканската библиотека, който 

съдържа омилиите и писмата на Василий Велики. Най-напред тя е била издадена в непълен 

вид през 1880 г. от Ф. Брун по препис от самия оригинал в Рим, направен от Ф. Успенски. 

Приписката съдържа интересни сведения за българската история от средата на ХІІІ в. 
Споменава се за татарско нападение срещу България през 1243 г., а също така се дават и 

имената на българските царе Иван Асен ПІ и неговия син Коломан | Асен. 

РЪКОПИСИ: Regin. gr. 18. (1073), Е. 251. 

ИЗДАНИЯ: Ф. Б р ун, Черноморье, ч. 11, Одесса, 1880, с. 355. — Р. Ег. Че Cavalieri еї 

іеі тап п, Ѕрєсітіла codicum graecorum УаИсапогит, Berolini еї Lipsiae, 1929, р. ХП. — В. Зла - 

тарски, История на българската държава през средните векове, ПИ, София, 1940, с. 425. Преводът е 

направен по изданието на Златарски. — Ив. Дуйчев, Из старата българска книжнина, П, 1943, с. 277. 

КНИЖНИНА: Су. М огаусзаК, Byzantinoturcica, I, 1958, р. 461. 

NOTITIA РЕ ТАТАКОКОМ ПРИПИСКА ОТ 1243 Г. 
1МСОВЗЮМЕ (а, 1243) 

"Нуоода(1) й лаозуаа Вос да Фгоддозу 
уоаииат(іх)об ивта tiw Влдооит тӧр аду 
таотфос», ВастАєбоуто(<) ёр тт Воудуаоіа Кай 4 
uávov 106 "Ааф" 405 "Гадувог) тоб "Аоду els 
(лќоул(е)о(о») ёи вт: сурӣ (ѓуйіхтфрос) 0. кої 
0? дусую”обохоутес абуесио тф бмаотодф бло 
ебуаїс Фифу» боодо тўс awriov койдав(ов) 

(р. 425) 

ЗА НАПАДЕНИЕ НА ТАТАРИ 

Настоящата книга биде купена от Теодор 
Граматик след нападението на безбожните 
татари,! когато в България царуваше Kann- 
ман Асен?, син на Иван Асен, за пет пер- 
пера в година 6751*, индихт първи. И чете- 
щите нека се молят за грешника, за да се 
спася чрез вашите молитви от вечното нака- 
зание. 

1 Става дума за нападението, което татарите извършили в българските земи през 1243 г. на връ- 

щане от похода си в Унгария. Срв. В. Златарски, История, 111, София, 1940, с. 424, 425. ? Цар 

Коломан 1 Асен (1241—1246). 3 Цар Иван Асен И (1218—1241). 4 1243. 



ХУ. МАРКИАНОВ КОДЕКС 524 

В един венециански кодекс ("О Маожо»дс кфд 524) се намират освен творби на из- 
вестни поети и много такива от неизвестни автори, писани през ХІІ B., а някои и в началото 

на ХПІ в. В едно от стнхотворенията се споменават българите, на друго място се говори 

за храма на архистратега Михаил, който се намирал извън крепостта на Триадица, а в по- 

следното стихотворение става дума за нахлуване на византийски войски откъм Видин в 

Унгария. 

ИЗДАНИЕ: Sp. Гамргов, ‘О Лаохауос Коди 524, №ос Е роиттиот, 8 (1911), с. 3—59, 123—192. 

КНИЖНИНА: С. Шестаков, Заметки к стихотворениям codicis Marciani gr. 524, ВВр, 24, 
1923—1926, с. 45—56. — Су. М огаусѕі k, Вуғапііпоіцгсіса, І, 1958, с. 225. 

CODEX МАКСІАМОЅ 524 

1. Ре Romanorum imperatorum gestis 

а Ба тролі vroupynhévvi Хару трохи; тб 

рачаувч парх то Bashing кор МхуоотА №0 Зкоубвложу auv 

abr кой 6 пйппаф хотоо Висимоф хбр "А\ 0с хай 6 хатир котой 

Вәт; хбр Tudy nat 8 Воолухрохтдчос хор Вход косе 

“Еда боғ 58° 

е 

1 = 

1118). 

"Ау хе кразгуйу ка дорпратоу фуалс, 

двутос ву Йлсу А роућ той Моко 

tot кал дитоу npiv ка тибёутос Фу зд 

Хацуфу тё лиуйс иудокробуом уЧроч 

0с čnàagav ре Херес айтократбром. 

Kat үйр тетрактос Фбс тфу Baqhéwv . 

үоафеіса тойс ВАёлоутос ele руйуту бу 

ӧс лобта ріу окћхора тоу роуотролоу 

З куус. Васо Аелос айтћу aùŭtávağ, 

пс Bovàyápov удхалрау Акоупубупу 

йрету Ме дротром дотектф крдтеь 

"АМ ос дЕ Коцупудс лераоктомос 

vic колубу aŭtoùç букаблотфувъ Віоу, 

1 Мануил I Комнин, виз. император (1143 — 1188). 
з Иоан П Комнин, виз. имлера тор (1118 — 1143). 

МАРКИАНОВ КОДЕКС 524 

1. За подвизите на ромейските императори 

Относно новоизработения от господаря 
император Мануил! триклиниум за трапеза- 
та на монасите, където са изрисувани заедно 
с него и дядо му господарят император Алек- 
сий?, и баща му господарят император Йоан , 
и господарят Василий Българоубиец. 
Ако природата на постройките имаше глас, 
наистина би казал манастирят на Мокий, 
и жертвоприносител в началото и жертва 

накрая, 
Сампсон на многоструйния извор на миро, 
как ръце на самодръжци ме измайсториха. 
Наистина така изписаните четворица импе- 

ратори 
карат гледащите да си спомнят 
как най-напред самодържецът Василий 
го посочва за жилище на отшелниците, 
който с неудържима сила превърна 
острия меч на българите в рало, 
а персоубиецът Алексий Комнин, 
който владее най-изобилно всичко, поддър- 

жащо живота, 

2 Алексий І Комнин, виз. император (1081— 



Codex Marcianus — Маркианов кодекс 135 

(ааркёс длау 4фбоуотатос уёноу, 
15 Тобуупс. тойтом Вв лас ёк лорфурас 

9 ЕкиболерабАеврос от Айугъ Bpúwv 
=0ерүє010у рурлютрблоус Атос, 
Влаотбс Бе тотоу Mavovhà айтокрдтор 

i лорферовадис, об. убуоу кАйслу то ре | 
20 Патюу, Чтадос, Ддодудтис, Перос, Укубис 

пъ ще 
i (рр. 127—128, ,) 

-. Templum archisirategi Michaelis extra 
muros Triadicge situm gx 

B Уи тн." в. 

«Е тоу пруиотратиуоу Miyani ила та iv 

TË лрололаіф той ужоб аотоў тоб Шоу той кжатраз Гиз И тек, 

харх тоб 51625195 ка! ueykhov ітариёруоо хороб Герм тоў 

Шал асолоуоо 1бд соуикозісби кото TÈ xai ò 149; атой å sêg- 

atò хбр ‘Амос, 

СА 

(р. 143) 
9. Romanorum exercitus а Вто profectus 

іп fines Ungarorum irruunt 

«Еліуоапца yeyovàşs enl- тф ёилаублі 
И - - $ Р Ге соу тв Офдууотхйс хооас Тіло ravo» 

t ` +: а е 7 + 

Әу npiv катуу с тсроурафоу тулдоу 
о yç гоуфругис ка: исуас Коуотаутіуое 
4 карала зи 
virac kar Ехбра ; тов акратф кратет, 

гутайба тотоу Пачинах үйс Фу со 
n + 

5 пуйилс убол ёотпає тоїс òyiyivoig 
Хойкас себастос сукАейс Подуунс, 

отидоуоаффу дозатоу Боуох кал Ебуоу,” 
ОГ кай доойобв кай лоойЕву єїс тЕЛос 

© ласу цобукоттос афоотокойтоо, 
лоофиообдаАћс̧ МатоуйА, vat иёуас, 
„ч - - Ада г 

пс цуосахос ouvrobàç доїс лом дас 
та Плоушу үй ка тоу Чотроу тоу péyav 

сіс тдфоу амтотс айтбоуктом ейрухас 

ос̧ бокофиталс, ос дкоб лаоабаталс, 

ТА тайтцу дл4асс лооспб ботътбоду 

ибуос то бодиа код уикйаас кал додаас 

Kat уйо отратпүойс̧ yevváðaç ёллкоіхас 
кал naumyeiç фбЛаүүас̧ бет Енс тбоас, 

я 4 > а ` РА » A 

дохфадаууаохих ав тоу doúrav xoívaç. 
м - а . 

20 Чатооу лоокАбету ёк Въбтупс лоотобле и 
какеех сте үйу єісбаАбутас Полбуоу 

хфадгу борБфА отоу айтоу ЕАкбосд, 

— 

ги постави в общия [имперски] живот. 
А неговото порфирородно дете Йоан, 
скитоперсопогубителят, не престава да расте 
-- ти ще извършиш хиляди видове благо- 

деяния. 
А техният потомък порфирородният само- 

държец Мануил, 
от чието име само ще трепери 
пеонец* „италиец, далматинец, персиец,ските, 

2. Храм на св. архангел Михаил извън, 
крепостта на Триадица 

До архистратега Михаил, изписан в 
преддверието на храма му извън крепостта 
на Триадица" от севаста н великия хетериарх 
господаря Георги Палеолог. Там бяха из- 
писани самият той и синът му севастът гос- 
подар Алексий. 

8. Византийски войски се отправят 
от Видин срещи унгарците 

Епиграма на забития посред унгарската 
земя Честен кръст 

Когато го видя очертан на небето 
владетелят на земята -- великият Констан- 

тин, 
спечели победи с чиста сила срещу враговете. 
После него? посред земята на пеонците!? 
го постави за спомен на потомците 
славният севаст Иоан. Дука", 
който изниса на колона чудпо и необикно- 

вено дело. 
Там стана господар и напредна напълно 
несравнимият за всички владетел на авзони-- 
порфирородният Мануил, великият цар, 
който като нанесе безброй пъти различни по- 

| ражения 
на земята на пеонците и като разшири” 
и великия Истър? за самоизкопан гроб за тях 
като за клетвонарушители, като за оскърби- 

тели на бога, 
присъединява към всички други и/ нея, 

която бе по-силна. 
Той сам и делото извърши, и победи. 
Защото, като избра храбри стратези 
и като нареди толкова смесени фаланги, 
той определи теб Дука“ за главен началник на 

фалангите 
и те накара да преминеш Истър откъм Видин 
и като нахлуеш оттам в земята на пеонците, 
да доведеш множество пленници от тях. 

ч Сиреч унгарец. ° Тук с перси са обозначени селджуците. 8 Със скити тук са сбозпачени кума- 
zute. 7 Византийското име на гр. София. 8 Константин 1 Велики (324—337). ° Сиреч кръста. 19 Сиреч 
узгарците. М Йоан Дука е бил пълководец на Мануил I Комнин. 1 Мануил І Комнин. 1 Capes р. 
Дочав. 14 Вероятно авторът има пред вид пълководеца Йоан Дука. Византийски войски при император 
Мануил I Комнин са минавали Дунав и са предгриемали походи срещу Унгария през 1151 и 1163— 1154г, 
При разгрома обаче на унгарските войски на 8. УИ, 1167 г. византийските войски са били предвождани 
ZT пълководеца Андроник Контостефан. 



ХУІ. ГРИГОРИЙ КИПЪРСКИ 

Григорий Кипърски (Гоудсос Кёлеюс), цариградски патриарх (1283—1289), е автор 
между другото и на похвални слова към император Михаил МПІ Палеолог (1259—1282) 
и към епископ Евтимий (X в.), в които се споменават българите под името мизи. 

ИЗДАНИЯ: Gregorii Сургіі oratio laudatoria іп imperatorem Michaelem Ра!аедовит, РОг. 142 
(1885), кол. 345—386. —В: °Аугомадтс, Гғооуѓіоо Kvaglov Фукфшот вс тд» и га» ёліохолоу Мадотот, Део? 

тўс Готорийз xal сдзодорирс tarolas the “Е210до5, 4 (1894), 392—422. (= Арсений, Похвальное слово св. Евфи- 

мию, Мссква, 1889). 

КНИЖНИНА: К. КгитБаспег, Geschichte der byzantinischen Litteratur, München, 1897, 

с. 98—99, 476—478. — Су. Могаусзі k, Byzantinoturcica, I, 1958, с. 292. 

GREGORII CYPRII 

I. ORATIO LAUDATORIA 
IN MICHAELEM PALAEOLOGUM 

1. Bulgari Romanorum fines vastant 

Ка: ` г е: три, mpa == А А $ о yon 9 au те 38 Anis, рбуо el прозу! 
tav уочу. Перза:, Аято, Мосої, той; тобсо их 
хоби, ка! Ese зб ру изуцмотата, 07 uly 
Iig Exa Ед 6. е гилоя 
9:0 билттоу Е0зос, у 656 xai ої прах &0р60% 25 
Мато? с), 2. + нм 3, z К 
Gison iy, ёк Saspi, ви yie, ёх байта, ви nav- 
- 72955, трото4\Аоучас, wati кодАфу Ям И 

дотерам жак тогуо" г ЦНБ рУ xatitpsyoy, xal (пер пАруй та Busiz- 
tog татр ео Морамо 

(РОг. 142, col. 373 В) 

2. gulgari Romanis зе adiungunt 

г Каі уобу 025 ёти 
Ааттозф биті tõv рғуллабушу Вайушу хай Ящеро- 
оу коМоркози моз4 ка порђоорёуоос ка! tivos oò 
tanewotipoug, Ужодас ӧтг(иозтас, Мояоб прозер- 
Хор4уозв, Пражка! Мидозе ele txerelay Веб оутас 
ка! уоуупстобутаф рет боокоб xal чуйратов ка! 
фрочфиятов, пау Ебузб xxl yivog бурити bront- 
птоутаф xal, болер AXo т. уотатбтерох Торо», 
TÀ Олд чої те избата бочта. 

(Раг. 142, col. 380 А В) 

+ Михаил VIIE Палеолог; виз. император (1259—1282). 
властта на Михаил УП Пзлеолог. 

ГРИГОРИЙ КИПЪРСКИ 

1. ПОХВАЛНО СЛОВО КЪМ ИМПЕРАТОР 
МИХАИЛ ПАЛЕОЛОГ! 

1. Българи опустошават ромейската земя 

И човек, стига само ако обърне внимание 
би узнал истината. Перси, латинци, мизи? и 
освен тях и скити и най-войнствените народи, 
понякога всеки народ отделно, а понякога 
всички заедно от изток, от запад, по суша, по 
море, отвсякъде се нахвърляли и разорявали 
при пълна безнаказаност нашата страна и 

опустошавайки я, се впивали в нея като ня- 
каква неизлечима язва. 

2. Българите се сближават с ромеите 

И човек може да види прочее онези горди 
и надменни латинци сега да бъдат пленявани 

и унизявани и да бъдат по-смирени от все- 
киго, скитите да се подчиняват, мизите да 

се сближават, |с нас| персите и мидийците 
да идват да се молят и да коленичат с робски 
вид и душа, всеки народ и човешки род да 
падат в краката и да приемат като някак- 
ва по-добра участ да живеят под твоя власт. 

2 Мизи, сиреч българи. 3 Сиреч под 
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П. ОКАТО ГАОРАТОВТА 
ІЧ MAGNUM ЕЧТНУМОМ 

Ре Bulgaris а Basilio imperatore victis 

Хебчос $h оба той Өхоратос, Янка ту hyruoviav Popaiuy fye 

Вадис Toig брбро euvepphyvuto тоу Варбйошч хай тёз iç dpo 
изпрочгобрачву (Е райо ката Мотоу том Еброкайоч ёхіулах 7б 

Мроч. Tórs yap тў; Topalov стратай; ік тло боройратоф iv 
сти бра xai тўс уброҳ xal tüv тӯ; быте добу каб орут, 

Их üv ауто тӧу Өсратбутоу Ка TOG схрлурорикоб тхүратос, Bitay 

«той тф Молбту, napasgóvst ye xai тих том ФЛОУ пара. 
толо хрялобчта тб дрбшр, проуораосох iz уд ХУХотрвад Fe хай 
въгтурточ бут финале мрой пархиодии. "Аа прозой ито 
ро» тфу толеш» В auràs mpovopsús. "Емдрйоуа yap кото 

фбхути ха съблацотчома xal Мрит? 8.85201 ка! хо xal клан 

мароқ кростафалтърие дерма. Kal Ва 3v втдам iv tove 
доц, ый Мет доти ixeivog ліст тоох Өй ка сот?р, 

(Аейно», р. 421) 

П. ПОХВАЛНО СЛОВО В ЧЕСТ 
НА ВЕЛИКИЯ ЕВТИМИЙ 

Император Василий побеждава българите 

Това чудо стана по времето, когато Ва- 
силий, който имаше властта над ромеите, се 

вдигнал срещу съседните варвари и победил 
във войната срещу европейските мизи, коя- 
то оттогава и досега се споменава. Тогава 
ромейската войска се намерила по някаква 
случайност в теснините [на страната“ и била 
затруднена в продоволствието. Един от слу- 
гите и от обозния отред по заповед на гос- 
подаря си, който му дал и кон, много по- 

сиден от другите в препускането, отишъл да 
намери храна от чужда земя и да донесе, 
каквото може, за задоволяване на глада. Но 
той не намерил плячка, а по-скоро сам ста- 
нал плячка на враговете. Защото те успели 
да направят засада, хванали го, затворили 
го вързан и го принуждавали да понася вся- 
какви мъки. И той щял да умре при тях, 
ако на вързания не бил дошъл |изпратен| от 
бога оня освободител и спасител, 

+ Вероятно става дума за пробива при Ключката клисура и за събитията от 1014 г. 

! 5 Гръцки изворн за българската история, т. X 



ХУП. МАНУИЛ ФИЛ 

Мануил Фил (14020511 Фе) е роден в Ефес, но образованието си получил в Цари- 
град вероятно под ръководството на Георги Пахимер. Живял е приблизително от 1275 до 

1345 г. Намирал се е в близки отношения с императорския двор на Палеолозите. 

От богатото му литературно стихотворно творчество за българската история особено 

важна е историческата поема „За подвизите на известния чутовен протостратор“. Тази поема, 

написана наскоро след 1305 г.,е важен извор за средновековната география на Балканския 

полуостров и по-специално на българските земи. В нея се описват военните подвизи на 

византийския военачалник Михаил Глава Тарханиот, който по майчина линия произхож- 
дал от български род. Състои се от увод, главна част и заключение, общо 337 стиха. Увод- 

ната част представлява общи разсъждения (1—17 ст.). Следващите стихове съдържат харак- 

теристика на пълководеца (18—40 ст.). В останалата част са изложени хронологически под- 

визите в разните походи, Които Глава е предприел — в България през 1263 г. против Кон- 

стантин Асен и Яков Светослав (41—168 ст.) и през 1278 г. против Ивайло (169—281 ст.), 

в Албания през 1281 г. (282—300 ст.) и в Македонската област през 1283—1284 г. (301— 
319 ст.). В. Златарски не е съгласен с Хр. Лопарев, че Мануил Фил е написал поемата в 

хронологически ред, а смята, че тя е съставена в строга географическа последователност на 

събитията и че Мануил Фил е представил всички подвизи в разните му походи като станали 
в един единствен поход. 

ИЗДАНИЯ: Manuelis Philae carmina inedita. ей. Martini, Napoli 1900. — Manuelis Philae carmina, 
ed. Miller, I—II, Paris, 1854. — Хрисант Лопарев, Византийский поэт Мануил Фил к истории 

Болгарии в XIII—XIV веке, с. 47—54. Преводът е направен по последното издание. 

КНИЖНИНА: G y. Могаусз! Кк, Byzantinoturcica, І, 1958, с. 416—417 и там посочената лите- 
ратура. — В. Златарски, История на българската държава, т. III, 1940, с. 602—607 (Михаил Глава 

Тарханиот и поемата на Мануил Фил за неговите подвизи). — Хр. Допарев, Уводът към посоченото му 

съчинение, с. 1—46. — П. Петров, Българо-византийските отношения през втората половина на XIII pe., 

отразени в поемата на Мануил Фил „За военните подвизи на известния чутовен протостратор“, ИИБИ, 

т. 6, 1956, с. 546—572. —Отсъщия, Коментар към поемата „За военните подвизи на известния чутовен 

протостратор“ (в ръкопис). 
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Manuel Philes — Мануил Фил 

MANUEL РНІТЕЅ 

з 4 ха а , 

а тх тоз 7 протострат 0906 ЕХ МОО 

~ т» f S fS, 

той Залито атралтруристок } 

НА | 

А voùs хто Гоуохойм, Tav Ey oyog, 
Прав са 5: [21205 елопобу, тбу Ботойбом, 
“ооч то Хота с; poy ча ЗиХЕОФУ, 

05 Zy ті ххх и парада тф урбуо, 
о. БСА, eusa У AAL УСТ EY отрйфоц, 

Кох а yeto DY LEIGU Ey 36 92%. 

Обхочу, мито, 9579 илом 29а, 

Ка: Phép PZ кой убу сопвафу рро схбта 
Педа; TE усо; аи: орему рул Ед. 
"Оста yap ZY 15, zi 7,6815 рул 
То рт пажа аЗ утас ту 
ЕЎ 00) гаф за 
"Eypube dso тут, ya. Езусу; 
то ат: охуу си і түу босу, i 

Ki лой TTE 0725 7 уейрт Х1075 бог. 
Паб 03 1204 еи т уАбаса сом, 
Куобутод туу то) т 29% TAS карба, 

“Кот д бузата с рав У уби TAYA 
The ка Етутбу срама страттуак 

E рат, ти: зу UTOY ÈX Boéyoue 
"Нм 25, ‚2409: ват raas хх yeypapuévny, 

10095 тоу Зубр тоу пофуу тобтом, tëve; 
"Ех туоз 90105 т ту 0 гротоптратор, 

‘О Этом. ттс {4015 Үс 24998, 

"Го бик тлб Yis, 6. Глава ó 9 ye ууа, 

00 <ту стадиротпта вой тлу чб, 
К ттм Фреуду үёроооду Ех nadoz фоси 

Атос 9 убоос рартор? түс Вана 

СЕфаттом obdiv TAG XIA Ес ФЕ. 
о Ар: обтер 00705, © Dpopeùs ос үа, 
05 око 20775 утауёсуе Хари ЕА 
Жо лоу 5: TAGG Едужту Фәза 

аи -Ets yiv 05 Вас 029002. 

Мари үр бу усроутов робу тво, 

417045, 

9 
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МАНУИЛ ФИЛ 

За подвизите на известния чутовен 
протостратор 

Дело на лисателите е да изобразяват мис- 
лите, 

а на живописците — да предават изку- 
ството на ръката, 

А и от двете неща ползата е еднаква — 
да не може красивото да изчезне с тече- 

ние на времето. 
5 Освен това може да се случи живопис- 

ците да описват, 
а писателите да подражават на живопис- 

| ците, 
И тъй, зрителю, спри се за малко тук 
и като съсредоточиш поглед и мисъл, 

гледай 
творенията на ръката и необикновените 

дела на мисълта, 
10 Наистина, който и да си, ти ще извлечеш 

голяма полза, 
ако не отминеш живите образци на до- 

бродетелите. 
А ако художникът не е описал тук 
всичко поотделпо, какво чудно? 
Изобилието е причина човешката при- 

рода да не смогва, 
15 макар писането да създава летящи образи. 

Езикът е по-бърз от всяка ръка, 
тъй като го движи крилото на сърцето. 
Самият този, за когото пиша, може би 

още докато е жив, щеше да разкаже 
за славните си пълководчества, ако 

20 не притежаваше от дете една скромност, 
която по павик обикна, макар и осъждана. 
Виждаш ли, приятелю, този могъщ мъж? 
Това е протостраторът, 
създателят на тукашния манастир“, 

25 чудото на земята, благородникът Глава? 
За неговата твърдост и мъжество, 
за характера му, изпълнен от детство с 

разум, 
свидетелствува цялата страна на Запад, 
която в нищо не отстъпва на хубавия 

Изток. 
30 Оттам той като друг тичащ гигант 

издигна факлите над нея и като 
смъртоносно копие срина на земята 
просто всяка власт на народите. 
Още като дете той мислеше по-добре от 

старец. 

+ Хр. Лопарев, Византийский поэт Мануил Фил к истории Болгарии в XIH— ХУ веке, с. 17-- 
смята, че това е манастирът Паммакариста (Всеблаженна) на Златния рог в Цариград. 
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85 "Оте стратиуйм Првжто прос ёслёрху, 
: Хербуя поутов 8осХерой; Avage dioug, 

Кол тлу & хото вобтодму те хол CANNY 
Ес ту хат, Ехдрбу реро) ориз, 
Жо 98 сървофме ті. тбу пар Еда, 

40 "04, Фу péva уушрцьов ATÒ ВХЛ Вос, 
"Нүє стратиду вотежй проф Bigúny, 
Ну удеу 0005 довряуйу аф ёстіос. 
Буда Доза той стротоб тлу ЕТУ, - 
"Нроф фоѓутос xat yAdúons Tis XANG, 
Өорадеу йр боис» йотӣ; Прбрис 
А: Воо\лүйроу ФХаүүсс, 05 йрудс Хоков, 
Кол да пе 9 Аоков сото; үүх, 
Кат" 1ууос а0тоїс Екдрирфу пар 27да 
Тос ЗЯриф ойра сострафёутас ве ту, 

5 "Ос лтбхис 7 600х455 я Зе хоч, 
Кой Auu pave rhy ито дрдомотерау, 
“Остер тоже У Евстатиев 6440. ` 
Кой торүотокї ко стеуйбе thy Вробъм, 
Тов бло уршии е дебобреуов м1, 

55 Ма т. ходикоу добреуобв Tivos сторо, 
Таха ё: ха тў 60900 тбу пру xitoy 
Уочісугу ú; иле рте 294 ABX. 

"Еутебдеу оох hy Прем тоу усмуждиу 
Ев туу ил’ Еудрбу оемсиячоу руу, 

во Кхдойутов а0тбу той простхоутоз урбудм, ̀  
9:6 үйр съ9дов духа тӣс Алба, 
“O; Пе кото 6:55 проб TAS Ве, 
Thy yR; тадерту тбу иоуиубу Естеху, 

Е: ха! реүх\ту eiye тлу LANON TARLI, 
вз Теб лос Офоф іу Врхуєї ха ооддручев, 

Thy хрх шубу xxi тб. тїс ү\ӧсстб ENN, 
Ко99лер "Ороғ0с туу nohúpðoyyoyv Хра, 
Ко Shog ўм Футіхри$ Ех тбу траүратоу, 
‘Об 0005 лоу пру оВотатоу тотоу | 

ло Täs уйу татиуйс xxl үуофодоос стёр 
“Oog Есе: доспрхуүйу Ву TAS PAUS 
АЛАЯ хафевв кол ЛЕ се тўс пода, 
"Т9 ву autio куп Мдоу TAg Ух, 
Мет’ 00 подбу үйр туа Tis ртс хрбуоу, 

5 Хадбу кхт ЕХЭрбу тоб схопой тйс 124 
Ei; тё Ххотой Фрочром є08бро; фУХузъ 

- 

1 

2 Виза, гр. в Източна Тракия. 
а според Хр. Лопарев, пос. съч., с. 

35 Когато стана военачалник на Запад, 
премахна сковаността от всякакъв про- 

тивен страх 
и своето смущение и объркване 
замени със спокойствие срещу враговете. 
Изведвъж се случи нещо неочаквано, 

40 за да стане прочут от самото начало. 
Поведе слаба войска към Виза”, 
която множество врагове притискаха от- 

близо. 
Там при настъпването на пролетта? и при 

изобилието на зеленина 
българските отреди грабеха посред бял 

ден, 
45 като вълци — агнетата, 

разпръснатото навън стадо войска. 
И изведнъж този мил гигант“ 
неочаквано ги нападна по следите им 
и събраните за бой зверове излавя 

50 като зайци, сърни или страхливи кучета. 
И пленява по-многобройна конница 
като нарочно даден под лихва заем. 
И укрепи и защити Врисис?, 
като печелеше победите надалеч, 

55 за да не може някоя кучешка уста на 
враг да пие. 

Бързо спря и потоците предишна кръв, 
затваряйки вените като с ключ. 
След това благородникът не можеше да 

бездействува, 

възбуден за сражения срещу враговете, 
60 тъй като | към това] го зовеше благоприят- 

ното време. 
Веднага възложи надеждите си на бога, 
който го водеше успешно в битките, 
и за кратко време възвиси и прослави 
довчерашното скромно жилище на мона- 

сите, 
65 макар то да имаше някога голямо име. 

движейки ръката и гласните струни, 
както Орфей -- многозвучната лира, 
беше напълно ясно от делата (му), 
че той изобщо не ще позволи да страда в 

битките 
70 някога най-щастливото място 

на сега бедствения и мрачен Запад, 
но ще държи здраво и ще заключи гра- 

довете, 
като постави в тях вместо камъни побе- 

дите (си). 
Не много време след сражението, 

75 отпускайки юздите на плановете си сре- 
щу враговете, 

бързо влезе в крепостта Скопос? 
и унищожи в нея враговете, 

3 През пролетта на 1263 г. (3 латар-ски, История, ІП, с. 504), 
19, през 1306 г. * Сиреч пълководецът Михайл Глава. 

> Врисис („Извор“), дн. Бунархисар. в Разбира се от водите на Врисис („Извор“).“ 
Скопие, с.-з. от Бунархисар (Златарски, История, IHH, с. 504). 

Скопос, дн. с. 
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+ 

Ко! тор Бу аут? досиеуе пертрётеь, 
Ххопоб скокбу охрраком вбрфу 606х070, 

Ари 8: хол тлу ПЕтржу &práoaç буе, 
во Ко! ràg iv аот добрее рада хратис, 

24 бтлоу аоубу тӯӣ фреуос туу среуддупу, 
Etg схолтсас tv арт то суррероу, 
Тф ykp Әорореу оо тросе уєу ёх Bpépovç, 
Ухотећоу Ае ретркоф фроороореуоу, 

85 "Оу 909$ офоб xxi пуатуоуац вбредт. 
Кал убу Ррафеотус декуутоц стратегии, 
Кай дру ооу бу супрадобутом ёстіду, 
О npiv стеушдец ЕЕ дудуктв ботом, 
Bož 8: рахроб ка тйс ЕУ рсы Уж, 

w Е 510; стос iv Эа тӯ; тот 
Тлу обу Ауа 967о\:у 2290 Харама, 
Тоу Воудудриу йуххтх лоу Коустаутіуох 
"Ебострахісас єоуєрбс про те ак, 
Ка дер, ús есть тов сфуочвтатоц, 
"Еудрбу асе; Екужду джзвочос. 
"Елата Хо(бкому бло Воолүйроу 
Хоби катасуоу бра ток KEPE тотощ. 
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"Едайе то стратеҳия тӯ; 'Рора:80с, 

100 5096$ Опобтбу 704 уорй4 xal тос тбчоче 
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Кдутейєу є0сфу тлу роупу тоо П одрбром 
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“Ну усу 2—05 єутелбу роуотрбтоу, 
Оото кадту Феде, Оф Ўт тес, 

Kai Thy про рихроо Мтагом хо 
Ец упсоу Яра Бареа; суредт. 
Ох, ту үйр є1004 тӧу профитиу тбу редом 
"Ерпроу oixeiy хо perà пбтроч tónov. 

по Арефетоц 0: тбу соуубу тобтоу пбушу, 
Кай то ходим реоутоф дрбтос pécov, 
Ка! тоў хотацоб tis хоосйв tropBpias 
"И продрорха Belik фдофрбушк. 
Ppoupet У9р тб» паутхуоб тӯ; атас, 

15 '29050% раху торф Варе Фдовтбтис. 
'O 8 схетасда; єодрореї xay ток RPGO, 
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като намери очевидно плана за Скопос 
като лекарство. 

Едновременно завладя и разграби Петра? 
80 и смаза вражеските сиди в нея, 

хвалейки се с полета на ума като с оръ- 
жие. 

После, преценявайки мълчаливо ползата, 
защото от дете не обичаше шума, 
превзе немного укрепения Скопелос?, 

85 издигна го високо и го разшири. 
И сега бива посочен за началник на вой- 

ски 
и гордеейки се, че страната е огнище на 

щастливци, 
подтиснатият преди това от неопреодо- 

лима неволя, 
издигнал се високо в триумфа на щастието, 

90 едва ли не прославя и предстоящите по- 

беди. 
И тъй той дойде до Агатопол! и го превзе, 
като преди сражението лесно прогони 
владетеля на българите Константин! 
и показа, че най-способните могат 

95 сигурно да побеждават вражески царе. 
След това той спасява от ръцете на бъл- 

гарите Созопол, като го 
завладява заедно с околните места. 
Той дсказа, че прехвърля безопасно от 

Виза 
към този град ромейската войска, 

100 като мъдро отстраняваше ширенето, 
натиска и неочакваните набези на чуж- 

дите. 
После, като намери манастира Продром 
малък, тесен и незаслужено окаян, 
обитаван от шестима смирени монаси, 

105 направи го така хубав, какъвто го вече 
виждаш. 

И се оказа, че доскоро наричания Несион 
е променил във великолепен остров”. 
Защото не беше редно великият пророк 
и след смъртта си да обитава пустинно 

място. 
110 Отплаща му се богато десницата на про- 

рока 
за непрекъснатите грижи 
и за леещата се на потоци пот, 
и за потока от златен дъжд. 
Тя го пази навсякъде на Запад, 

115 като отблъсва надалеч жестоките отцеп- 
НИЦИ. 

А той, защитен, напредва и по-нататък 

8 Петра, гр., при дн. с. Петра (К. Иречек, Християнския: елемент в топографската номенкла 
тура на Балканските земи, ПСп. LV—LVI, 1#58, с. 255). 9 Скопелсс, кр. на с.-з. от Лозенград, до с“ 
Ескиполос (К. Иречек, Княжество България, ч. П. Пътувания по България, Пловдив, 1899, с. 785). 
19 Агатопол, дн. Ахтопол. С превзимането на Ахтопол Михаил Глава се насочил към Черноморския бряг. 
п Константин Тих (Асен), бълг. цар (1257—1277). 12 Игра на думи: Nyolov, името на манастира значи 
„Островче“, а „остров“ на гръцки е 97095. 
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Кой ràc perabu досукрав Ховав payag 
Kai рЕхрв autis Zayopčç обто $99904 
Поре хратаийс хал схоћеое: TAG томқ. 

ко Kai 765 ёу ауто солору лостадас, 
Aye пор 0076 тйс продпрфщаиц пола 
Аудрас, учух(кощ xat прода Врефи. 

Thy уобу Аухдбкойцу а Еивас кому, 
“Еда? ЗободоМцу гхбтос дому. 

125 Му ха с "точруд6 сордец ЕЕ бло i 
30955 Хухск? ка puteet торс Eévovç 
Ех yç поупрйф sis кодофороу педоу 
Пух Ору 2$ вотъуо0б Чжоу; 
Мхуфаме Хортбу xat тс Буте деу ухас. 

130 То үйр Д=8еАтоу раотореї ка раххрбдгу 
Kalay оп" хотоб тростедёу тої; пражтеоц, 
Bož то Кхустріт оу ёҳ петобу 16900. 
Ахат Хххр:д25 йсраћ; ёхллсрёуос, 
О үйр отраттүй; &кмх кой тй; усас, 

135 Мхроб 7гуоїс боухшу veis то; Мо, 
Храюсї д2 кал тду порүоу È єўтеүуіде, 
Kai поруотгоет 795 77.95 буте міхи 
О пуруов 6 (бу про тв #79 (955. 
Понт òè ход уефорам дорадевтатим, 5 

140 Хтой5 уста ёх Водоб перфротоув, 
Kai дордочрубу xxi стеуйбоч sis дор, 

> Хочоутоф дота паувтрат! тоб девпбтом, 
Ко: дардоуруоб кал софро ха теучітоџ, 
Кду аотду ЕСЕлереу 9 отертрброс 

145 '0; ХеПСТОУ кодошящьоу, Фе ужтурбром, 
О piv yàp олестрефеу cig Войхут! и, 
То тр Яя Ясуо лоу 496. 
'О 51 схетастӣу єйтоубу тфу Ўопоттм 
Зв Оповтйс сърлдохав пета Хроуом 

10 Моуоф то Росбхастроу хото; \уи8 уа, 
Ко! хатохурог прв то ре оу 230409. 
Eita прос/9фу хой ллдтууос ràc vizas, 
Konuvòy T Котруй tog хожобруокр держу, 

и като спечелва тежките междувременно 
битки, 

успява да отиде така до самата Загора. 
Той силно разрушава и ограбва градо- 

вете. 
120 И като събра в тях останките, 

отвежда към по-рано завзетите градове 
мъже, жени и деца-сукалчета. 
Като възвеличи прочее град Агатопол, 
обърна внимание и на град Созопол. 

125 И станал от хоплит градинар 
не премества ли и не заселва ли мъдро 

чужденци 
от лоша земя в поле, |станало| плодо- 

родно 
чрез мощните преоравания на щастли- 

вото му копие? 
Узнай впрочем и следващите победи: 

130 Наистина Девелт!“ бе прибавен от него 
към извършените дела 

н той свидетелствува и отдалеч зове. 
Канстрициум вика посред скалите. 
Говори уверено изграденият Скафида". 
Стратегът наистина побеждава и приро- 

дата, 
135 като почти е одухотворил камъните. 

Изкусно дава кръгъл вид и ка Кулата“, 
И с кули укрепява наистина хубавите си 

победи 

той — живата кула срещу външните бит- 
ки. 

А прави и извънредно здрав мост, 
140 като издига от дълбочините обливани от 

водата колони, 
като го прави и защищава срещу водата 
и му помага с цялата войска деспотът!8 
и създател, и мъдрец, и майстор. 
И него го изпрати венценосецът 

145 като помазан роден брат, като победо- 
носец. 

Единият се върна във Византида”, 
зает известно време с други битки. 
А другият, прощавайки се с покровителя 

деспот, 
след като се срази в многобройни битки, 

150 след време сам превзима Росокастро?. 
и като го уголеми, укрепи го. 
После, като напредна н увеличи побе- 

дите, 
направи Кримна“ пропаст за престъп- 

ниците. 

13 Загора, област в Тракия, на юг от Ст. планина. 1% Девелт, rp., дн. развалини при с. Девелт, 
Бургаско. 
Бургаския залив, може би близо до Скафида (Златарски, История, ІІІ, с. 505, бел. 1). 

15 Канстрицион (Кастрицион), Kp., която се намирала вероятно около Мадренското езеро или 
16 Скафида, 

кр. при дн. с. Скеф, до устието на р. Скафида (дн. Факийска река) (К. И речек, Християнският сле- 
мент, с. 255). 
Срв. Хр. Лопарев, Византийский поэт, с. 255. 
че това е Иоан, братът на Михаил УП! Палеолог. 

1? Кулата (Порос). В нея К. Иречек, Християнският елемент, с. 255, вижда Бургас, 
15 Златарски (История, 111, с. 505) предполага, 

19 Византида, сиреч Цариград. 20 Росокастро, кр., 
развалините й са до дн. с. Русокастро 21 Кримна, кр. на пътя между Созопол и Анхиало. Вж. Canta- 
сигеп из, ед. Bonn., І, с. 3411- а. 

ок ЕЕ ДКС 
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“Iva в: хол Зафщово: тйс мкс pk, 
155 Кой рортореї т 26090 тлу тофтоу уооху 

Асвоуто: фоупу фарбу кевод том. 
ЕО тфеу Ауу а фоу плтерф tye, 
Тоос aipoyapeiç ёхтотісас Ватойучив. 

Ко! убу ёу auty Ўеіхуотох dyn пм 
л60 “Ну #сув изжроб тойбу аотос Ўххтоћоу, 

Кодов бт’ apis орүхмювас thy хтісіу. 
Фдхуц 68 рур тс хос МестрВріас 
'О холуораутс NALOG тӯ Зотерах, 
Тефрбу Отеууйв тоу хратобута Воолуброч 

165 "Ехйзоу aurov, тоу подоу Коуатиутїчоу. 
"04 Фл0Е Bè Зер просВалоу Хреутьс ФА Вф 
Кой тў кол’ auTov опфоросувото у\бу 
По Аауйуйу съсвоттуб тӯ ёсе, 
Мета 51 шахру, ту Роуду хбута стёүа, 

по Тоос пру dxun кол Moxos кол дестбтяс 
20$ перстбу дочке Олору, 

"Ехрйу үйр аотду Ехдейвоц то отб уе, 
“Enaura хацеу є то Зад том скброу, 
То тоо Кало; йото кой то Петрќоо 

15 Ауто сусду ротора ёх тбу приуибто». 
'Алер хатасуњу ко провде ô ри 
Е; туу Проб тоос 76 тлу Еудоу пои, 
"Остер уорйс pippata родной стбра, 
Ураттом рхуфоу tovg хахоорүоос TÄ стой. 

10 "Етата Вотбау Де thy борас Siyo 
Пхайвау vypis то Beğ ди оқ 
тлеос бүх; горедец 6 тй просо. 
Гоу АГроуов 02 пйути кербйуиц тбпоу, 
Тоу Кобіххоу вото кой пбму урафи, 

185 То; Воолүйроу ара Papas то ох, 
Кхтёсуе honov хо то Кароас néðov, 
"О. фрхурду руйуваву iv сфар тото, 
Леарбух токуду Ерфитефюу тїс vizag 

А за да може и морето да узнае за побе- 
дите, 

155 за тяхното изобилие свидетелствуват и 
реките 

с гласа на монотонното плескане на въл- 
ните, 

Той превзе Анхиало с крилата бързина, 
като отстрани кръвожадните жаби. 
И сега в него се показва друг град, 

160 който той смята почти дело на ръцете си, 
понеже от основи организира строежа му. 
Новоизгрялото слънце на Запад 
бързо идва чак до хубавата Месемврия”, 
като разби напълно владетеля на бъл- 

гарите -- 
165 онзи, могъщия Константин. 

Връхлитайки като силен огън върху Све- 
тослав? 

и въоръжената при него младеж, 
направи Лахана? да изтлее заедно с бун- 

та. 
А след малко"? завладява и целия Зигос?, 

170 като несломимите и дръзки господари 
завлече под ярема на робството. 
Защото той трябваше да пожъне класо- 

вете, 
а после да приготви семето за посев. 
Крепостта Kanara? и Петрион? 

175 са двата близки свидетели на подвизите 
(му). 

След като ги завзе и се придвижи напред, 
благородникът дойде до Проват”, град 

във вътрешността. 
Както острие на меча | погубва| живот- 

ните на паша, 
така заколваше и разсичаше с меча зло- 

деите. 
180 После, показал се добър конник в по- 

нататъшните места, 
превзе Вича?? непокътната, 
свързана с бога с нежни връзки. 
Придоби цялото място Емона, 

записва крепостта и града Козяк? 
185 и оцвети меча си с кръвта на българите. 

Завладя накрая и равнината Кария“, 
където направи укрепление във формата 

на кръг, 
и изпълни с победите си голямото поле. 

22 Месемврия, дн. Несебър. 22 Светослав (Яков Светослав), български деспот, по произход русин. 

24 Дахана или Ивайло. 22 Според Златарски (История, ПІ, с. 607) с тези думи се започвало описанието на 

зтория поход (1273 г.), който се състоял цели 15 години след първия (1263 г.). 28 Със Зигос тук се означава 

Стара планина. 2? Калата,кр. на Галата, срещу Варна. 28 Петрион,кр. Петрич приди. с. Белослав (К. Ире- 

з ек, Хрисгиянският елемент, с. 256). 2? Проват, rp., дн. Провадия (в Средновековието „Овеч“). „49 Buna, 

Вячина (Бичина), при усгието на р. Голяма Камчия. 31 Виччна с била епископско седалище, 3? Емона, 

гон дн. нос Емине (К. И речек, Християнският елемент, с. 256). 82 Козяк, при дн. с. Обзор (К. Ире- 
=ек, Християкският елемент, с. 256). 34 Равнината Кария, при дн. с. Старо и Ново Оряхово, южно от 
устието на Камчия. К. Ирече к( Християнският елемент, с.256) произвежда имего от гр. дума хаобе („орех“). 
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Усури № пой лбу ттуу прбаде тотоу Като завладя още околностите на Сте- 
100 Tae Воифуарьи < Олерофад 0%, нос35, 

Утеуоб ххтасубу THY перцороу пм. 190 направи тясно? предишното широко поле 

'O $ пфатоминц Ex втеуоб кой ретріоо на цялата българска надменност. 

Ка Пат бирАазкоъ лбу тотоу сухие, А той, като се разшири от тясната и 

"Еютардем Будрок осиу спостата малка [местност], 

и» Кал Холодбтац кол фдорйф том прафийтоу завзе и мястото Пацимиск“. 
Ачаррауѓутес ход срреуйчтев = рух, След това враждебните омразни бунтов: 
"Остер той дражочтеа ёх yis nvðpivoy, ници, 

"Отау Ететй той Jépouç й Зериоттв, 195 крадци и рушители на държавата, 

"Ерадоу о точ, 06 9 усуухдод появили се и настръхнали за битки 
хо Прпотур теууйв порхолау 0905 воре. като някои дракони от дън земята, 

Кор. амо; ту 6 mpata 60х05 те ауле. когато настъпи лятната жега, 

Каут? рет aurov, проф 8: тоото Морт ав, узнаха от какво са пострадали, щом се 
Вхготероф Ò? хой 9ратотерос рахоу намери 
"О тӯ» Zayopåy ёхрорбч тоте Хтбчос. 200 благородникът, който като светкавица 

зь "Enere Аар:очдс ёх ВЕЕТ рабоч. лесно ги срази. 
О návta; албв сохаро Ото бук Куман? беше първата жертва, 

Eis 85905 0961 papy бдоррдтиу, след него Кънчо, освен тях Момчил”, 
Ка ràg ол аотошс опір ву єртоу толк и по-силният и по-дързък дракон 
О: пру кат ауто досилуйс хеутуоте, Стан? 8, който тогава унищожаваше За- 

10 Фродо хататуоу фоћебу rrou трбточ, гора, 
Оотухху, Обр тоу бра ток тёр, 205 после Дамян? от Белград”. 
То Ко какос йсту. про; TUTO TAMY Всички тях той хвана лесно с примка 
Тя; Аъхвацуйв, тӯ; Грархіутс тоу tónov, и ги хвърли в бездната, забавлявайки 

” Оіубхоу кото XXt то пйу Ото) pigos; се радостно. 
215 То Петророоуоо кж то Өєофоћахточ, И подвластните им градове, ктм които 

се стремяха 
тези, който преди това бяха зинали враж- 

дебно срещу него, 
210 той укрепява, като запази наистина фор- 

мата на заслони — 
Овчага?, Урбицион“ с околностите, 
крепостта Козяк”. После освен тях 
местата Диавена*%, Грамени“, 
самия Инок? и просто цялата околност, 

215 Петровун? и Теофилакт“, 
изобщо цялото място Ачера!", 

Тӯс Атбер в бтхута сиру тбпом, 

35 Стенос, нелокализирано. Шкорпил (Старобългарската съобщителна мрежа около Преслав и крепо- 
стите по нея, Бълг. ист. библ., год. 11, 1929, т. 2; с. 104) го открива в крепостта Истенликкале, на запад ог 
Лопушенската река. 38 Игра на думи: на гръцки отеубѕ значи „тесен“, 8? Пацимиск, нелокализирано. 
К. Иречек (Християнският елемент, с.256) смята, че се е намирал в долината на Камчия, а Шкорпил (Ста- 
робългарската съобщителна мрежа, с. 94—95) го открива в крепостта Ичелинакале или Пчелник, на юг 
от с. Смядово. > 38 Куман. Момчил, Стан, Дамян, български войводи на крепости. За Куман Хр. Лопарев 
(Византийский позт, с. 28, бел. 1) между другото задава въпрос, дали това не е унгарският крал Владимир 
Куман (1272—1290). 33 Белград, кр. недалеч на запад от Преслав (К. Иречек, Християнският ene- 
мент, с. 258). Но има и друга крепост Белград на лявата страна на Върбишката долина (Аврамов, 
Юбилеен сборник Плиска — Преслав, 1, София, 1929, с. 102—103}. 49 Овчага, според К. Иречек (Хри- 
стиянският елемент, с. 257) се е намирала при дн. с. Овчага, на пътя Провадия — Карнобат. ~% Урби- 
цион („Върбица“), при дя. с. Върбица в Герловската долина. 12 Козяк, на с.-и.от Котел по пътя за Вър- 
бица (К. Иречек, Християнският елемент, с. 207). 38 Диавена, вероятно дн. Девня. Вж. Ага Margos, 
Au sujet де Та location де la forteresse médiévale Лавата ДЪвина, Studia balcanica, 1970, с. 103—112, и посо» 
чената там литература. Златарски (История, II, с. 561) поставя ДЪвина (Аавшиа) на западната страна 
на Котленския балкан при Железните врата. 4% Грамени според Златарски (История, IH, с. 561—562) 
е име на местност. Според К. Иречек (Християнският елемент, с. 258} това е Агермини у Идриси, на пътя 
Преслав — Сливен. 1 Инок, Петровун, Теофилакт се смятат от Златарски (История, ПТ, с. 561—562} 
за имена на местности. Аврамов (Юбилеен сборник Плиска — Преслав, пос. съч., с. 108) ги смята за кре- 
пости в Котленския Балкан. Шкорпил (Старобългарска съобщителна мрежа, пос. съч., с. 101) предполага, 
че Петровун е дн. крепост Карасукале. За Теофилакт К. Иречек (Християнският елемент, с. 258) смята, 
че това е град на планинския гребен при Върбица. Шкорпил пък (Старобългарска съобщителна мрежа, 
пос. съч., с. 101) мисли, че това е дн. крепост Курвинград при вододела на р. Тича и Луда река. > #8 Ачера, 
при сег. с. Ичера, на юг от Котел и Жеравна. Вж. К. Мречек, Християнският елеменг, с. 258. 
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Kai ГофофАбуточ хой соу соток АЗИЯ 
Ках то кратииу Кето тбу Веру, 
ТО ротор. Втобващуй сиуедицавул. 

ою ПоруетСтоу 82 ха то тйу Toutou у8рос, 
Хоууйс шат таа соууй хароме. 
Даху Айудуйч бостоуобута сдтратиу. 
Eiry Королу у, та Хотйров тому 
ТЯ: Мохрейуоос тбу тотоу TAG Пато, 
Kat то Ктезіоу йсто то ктйуоу ро, 

“О Веселе 5070$ сори (605, 
"Ту Ў Аетбу nës є toy Мух то», 
Куупуетосду єотоуобута карб. i 
“Аотос үйр auTov 95 Toxeùç хіркос трефа 

Поло увоттобв Фүхүфу Е Оостіоо 

Код Tiç Пооботоос, ХАЯ xai srs Пресфара: 
Кох той хол’ orks Бъ вхфучочтов рерочв, 
"05 où тар ёдрас бсо; море. 
Кол Тервеста да. papru TAY Веру, 
"Ос Фу 6 maapoy дадвестероу радо, z 

Моух ноу 82 тб Кроу соррхрторе. 
Верро Ў rhv Коуйу Би Вехутіт ои, 
Та довихуа фроорих табу Злото, 
Arep хатевусу 08004 9 yewváðac. 

зо Ei Ò' оох Ехуд тхот фоуту ржкродеу, 
'O уобу Лах хуй $ рт фдомебто TG тут. 

Ei yàp сърбац Еукайифра Ts радас, 
Тубуовоф 2076$ Екдойвв те Ужас. 
тауа AANVOEL хай отратбв парти, 
"Ех тбу пор аотой съутежутоу 0стёоу. 
Кежрбйето 98 хол боодо; сторо 
Кол Вис ако бртоугҳ пар Елба, 

“04 аз Ехо рбртораф йреодестёрочс, 
"Ех yàp Трууювоу солору бодубумов 

225 

2» 

235 

145 

ий Гологлед*’ и с тях Атица“%, 
и силната крепост Белград, 
за което свидетелствува Студена”. 

220 А Пиргицион? и цялата му област 
той взима като големи дарове за голяма 

битка, 
като направи Лахана нещастен сатрап. 
После Комена”, после Сотирградё?, 
мястото Мокрен, Пачово”, 

225 и крепостта Ктения“, която осуетява 
битки 

и на която този Веселеил се намери въз- 
стаповител. 

Завладя някак без криле Аетос?, 
който бе щастлив с ловджийското сърце. 
Сам като родител-ястреб го създава. 

230 довеждайки много малки от Устие?8, 
п от Проват, но и от Преслав, 
и от граничешата до тях земя, 
тъй като не били здраво изградени от 

враговете. 
И Червезища?? свидетелствува за Bep- 

дица?8, 
235 както присъствуващият би узнал по-точно. 

Мъглищ? пък е съсвидетел на Крън®, 
Вероя® пък |свидетелствува! за Колина? 

поради ВядицаФ, 
непревзимаеми крепости на чужденците, 
които благородникът завладя лесно. 

240 Ако те не говорят отдалеч, 
Лахана не трябва да се сърди на съдбата. 
Защото, ако замълчи и скрие битките, 
самото Търново ще разтръби за победите, 
Може би ще заговори и загиналата войска 
чрез струпаните нейпи кости. 
Но ще викне и устата на царицата“ 
и неочаквано ограбеното царче?, 
за да има безспорни свидетели. 
Защото като взе от Търново безопасно 

47? Гологлед, нелокализирано. Златарски (История, 111, с. 562) предполага, че това е местност. 48 Атица, 
при дн. с. Тича, по горното течение нар. Голяма Камчия. Вж. К. Иречек, Християнският елемент. с. 258. 
45 Студена, при дн. Сгудински балкан, с.з. от с. Мокреш. Вж. Златарски, История, HI, с. 562. I Ko p- 
пил (Старобългарска съобщителна мрежа, с. 101) я открива в дн. крепост Стядово градище, 8 Пирги- 
HHOH, това име се сближава от К. Иречек (Християнският елемент, с. 258) със с. Бургунджи, дп. Горно 
Александрово. 5 Комена (Камена) според Златарски (История, ПТ, с. 562) това са Сините камъни при 
Сливен. Аврамов пък (Юбилеен сборник, пос. съч., с. 107) смята, че Камена се е намирала в Ичерския про- 
ход. 92 Сотирград, при с. Сотир в Ичерския проход. Вж. К. Иречек, Християнският елемент, с. 259. 
Аврамов, Юбилеен сборник, пос. chy., с. 107. 98 Мокрена, Пачово — Златарски (Исторни, ИТ, с.592) 
смята, че това са две имена на една и съща крепост при с. Мокрена. Гръцкият текст обаче говори за лве 
отделни имена. Според Аврамов (Юбилеен сборник, пос. съч., стр. 108) Пачово е крепост в Котленския бал- 
кан. 5 Ктения - Златарски (История, ПП, с. 562) смята, че това е старата крепост Голое, при дн. с. 
Комарево. 5 Аетос, дн. Айтос. "Авто значи „орел“, който Глава завладял, макар да бил без криле. 
33 Устие — според Златарски (История, П11,с.562) и други слава дума за устие (вероятно устието на р. Тича 
при Преслав), но Аврамов (Юбилеен сборник, пос. съч., с. 95) смята, че това е крепост при Провадия. 
5% Червезища, нелокализирано. 28 Вердица (Твърдица), при дн. с. Твърдица, по пътя Сливен — Елена. 
Вж. К. Иречек, Християнският глемент, с. 259. 59 Мъглиш, при с. Мъглвш, на и. от Казанлък, Вж. 
K. H речек, Християнският елемент, с. 259. 8% Крън, намирал се е на запад от Казанлък, при с. Голямо 
село (дн. Тъжа). Вж. К. Иречек, Християйският елемент, с. 259. 51 Вероя, дн. Стара Загора. 
#2 Колина, намирала се е при с. Колина, Старозагорско. Вж. К. Иречек, Християнският елемент, с. 260. 
33 Вядица, нелокализирано. $ Загатва се за Мария, жената на Константин Тих (Асен), а после на Ивайло. 
85 Михаил, син на Мария и на Константин Тих. 

19 Гръцки извори за българската история, т. Х 



68 Дирахиум, дн. Драч. 
тическия бряг, на ю. от Валона. 
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зю Тлу Воудуброу Лоуху Фот схорущ 
Пехорфе то Моуп TE влефифорю 

Айфъроу 780 вое 0405. 

Кӯроб 8 тоб прйуратоз п Коустаут ном, 

Аочуту Зоб тлу Ее) оху тору, 

255 Код, пу хоту Харрозц тлу Прзс Эл @ Вау, 
Аорт ёч соу abti, ТерВечбу xat Войт, 
Кой тлу пер А бузоу Вау ворох, 
Кой váhy хотбу тоу Вжруу Хпостфтиу 
"Ода Лауауйу ёхтох оу TË biper, 

за Каттүороу 88 rç руй тф болт 
То Прастрі с фроодоу Ех TOY приурйтоу, 
Му бе аотду èv трой хехлеасрбзоу. 
К&у «еу ато портоћвас 66 Аб 
'O yiyas обтос ё роце вовфбров, 

285 Е ро та Езскифисс дотхер?в 00$, 
Кодалео Оурбу био уецибуоф уёрос, 
Аусдрош ду ёлабеу sig Въбхут?вва., 
Кай сустафлмац xxi хо ту 04019, 
Куобутов auTov обрауоб пйутоф лУбоу 
Тау Вис цибу тоб сколоб Зестиерлу. 
Ариуф 82 yayov ёх уєфбу йутитубо» 
Катёсусу 60904 TAY фтритбу тӯ) ёстерис. 
Пордфу ykp оох пу 0 стржтаруив ИА, 
Аутотрхттүлахутос ботер ботерос 

215 АХХоо рет стутбу èv крурф дедаудриас. 
'H уер 8 уархё тоб Фтратоб пархотбек, 
'ЕуЭрої 02 фитта ход рербе тй; полем, 
"Осоџс 6 хард бут: доу той рӯуацс. 
“Адройветои 96 страх халу хо 

20 "Qg ото. со тӯ строфй тбу пркушйтом, 
Ка! тоу Диухиубу тоу толуу xaraphéysn 
Ка таму хотос 6 Хожу Еовфбров, 
Аодеутос AUT TOG катисудутов мефочв, 
Вобжутцоу пор Еждрарбу прос Вотбрау 

285 ТЯ тбу табу дехуута плачот. 
. Teppot үйр «0то06 06 бушоос 9369995, 
ВФериту фосу Еуочтав Утерофние, . 
"ЕЕ ду китхоубу тпу пбму Дорраҳіоч 
Кройф те xal Кдучьуй ко тӯ кожни», 

зю ‘Oppg проф жутоб тоў; расе лем ВАЯХ9чЕ 
Өссдароу 82 торло китажрбтов 

21 е 

250 лъвицата на българите заедно със самото 
лъвче, 

изпрати на лъва венценосецее 
приятна илячка на роднинско недоверие. 
Вестителка на станалото бе жената па 

Константин, 
която видя поробена свободната си участ. 

255 И още превзима самия Преслав, 
с него Ловеч, Червен и Видин, 
и обширната крайдунавска равнина, 
И отвово отблъсва силния бунтовник 
Лахана, като го прогонва с меч. 

260 Изобличител на сатрапа в бягството 
между подвизите е крепостта Пристрия”, 
която бе обсаждана от него три месеца. 
И този гигант, тичащата зорница, 
щеше да я превземе, изгаряйки я като 

трева, 
265 ако поразилата го неприятна болест“ 

като студен буреносен облак 
не беше го накарала да се върне бързо 

във Византида 
да успокон и да потуши възпалението, 
тъй като изцяло го движеше ловече не- 

бето, 

270 отколкото памерението на царските за- 
поведи, 

Силната буря от насрещни облаци 
веднага спря войската на Запад, 
защото не беше налице военачалникът- 

слънце, 
тъй като друг след него като звезда 

275 замести военачалника в смразяващо ма- 

лодушие. 
И ръката па войската веднага се схвана, 
хвърля и отдава на враговете градовете, 
които случаят |ни| даде срещу сраже- 

нията. 
Но отново се събира цветът на войската, 

280 както под слънчевите лъчи всичко се про- 
меня, 

и изгаря силния Лахана. 
И отково същата приятна зорница, 
след като се разнесе обхваналият я облак, 
насочва връхлитащия византийска огън 

на Запад 
280 срещу всеоръжието на италийците. 

Изгаря ги като сухи снопчета, 
имащи горещата надменна природа, 
и като завладя от тях град Дирахиум®, 
Кроя?, Канина” и околностите 

290 подбуди срещу тях отдавна прочутите 
със смелостта си власи, 

напълно унищожи Теодор”, 

86 Загатва се за Михаил VIII Палеолог. 9 Пристрия (Дръстър), дн. Силистра. 88 От подагра, 

Лопарев, Византийский позт, пос. съч., с. 35 

7 Қроя, дн. развалини на с.-и. от Драч. 7 Канина, развалини на Адриа- 
12 Теодор („севастократор на чужденци“), неизвестно лице. Вж. Хр. 
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Византийский поэт, пос. съч., с. 33, бел. 9. 
Мария и сина й. Вж. тук бел. 66. 

Хоу сеВавтокойлора, тбу Сотриом, 
Кол Хобби Thv драм, ús ддроу тобус, 
Арейуо Ви вх ос дара TAS a, 

ms Астроу 81 рахроб Заб. TFS ото, 
"Ехрйу үйр 20тоб цхртърйадащ пос ухас 
Пора. yuvgixàs єолрето; Расов, 
Kal паой nados рӯ фрочойутос 05 Врефоче, 

Ета пар" дудро сътухоб6 тро тиф 07%, 
зю "6 Фу Ехо Arhus ФаоВвевтера, 

Eira zany рйрфе бобилуйс бр 
"04 ато троуМир Tiç үхородоос ети, 
Котеду то ис ёүхотбу те yevwvéðg 
Où тоо; сърушойя, TAG строфй хай то 364005 

305 Ко су вв үу сърлаттас бс ком. 
Еотоатоліу 9: соя оу Моро своу, 
Exori те Ла вит? ку èë ву, 
Кой тоу Піл ут оу код то mepi ту Утрбщом, 
Kai тоу тері Хтрофриит жу Ходоуоу тбтоу 

310 Аіреї, харал06 ото yay ХУЛотрвоу, 
Птёруй пох кутбу бср тпроущеут, 
Кой ris утс Екофоч 9 Авбрие тома 
Абхобва тоху туу періуороу убри, 
Зоор ği Маброс Еифериб свегуи мод. 

315 "Етецето рау бк око одбуон, 
Кой туу хот оосау ёхттосох ВХаблм. 

Хостедетац 82 ха кровец ототоѓуа. 
Кой рлу соуеА у воуврбс oux ioyus, 
"Тут шехудоу то) стохтіруоо то фе. 

з Кдутебдеу 1804 Тертер с тобтоу дун, 
Шү пут” autot код песоч оло умофом. 
Ох gyvos дъ xat Акуочйс tày piyay, 
00 Хулфов а0тос ó хритбу үл; Воуфуйром, 

Оох боб 00де тбу бєбутеу sis жуас. 
з25 АФдуйтоф үйр дебсчътоц отпор 

Тб мкопо суу Веф втефхутт 
Варух, Нровйтоув, Пресэла х суу Airin, 
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севастократора на чужденците, 
и завладява страната като дар на съдбата. 
Дряновиск? е доказателство за храбро- 

стта, 
295 а Астрон"* е почти чудо на смелостта. 

Неговите победи нанстина трябваше да 
се засвидетелствуват 

от красива жсна царица 
и от дете,неразбиращо нищо като малко. 
После, за да има по-точно доказателство, 

300 от мъж, щастлив преди сражението. 78 
После изпълзя още омразният змей 
като от дупка ча мрачиня Запад — 
Котеннч””, който се гневеше па благород- 

ника. 
Неговите съскания, извивания и дързо- 

стта 
о той унищожи, като ги стъпка в земята 

като прах. 
като завзе Овче поле, Моровизд?, 
Скопче и Славица? с храброст, 
превзима и Пнянц® и околността на Стро- 

мон? 
и плодородното място около Струмица, 

310 главни градове в земята на врагове 
и опора, пазена от тях здраво, 
и награда за победата е град Деврис?”, 
гордеещ се с цялата околна красота. 
А с Мавър“ бе постъпепо като със Ca- 

вър“. 
315 Бърза да ухапе от завист 

и да изилюе скритата си отрова. 
Укротява се и скрито напада 
и няма сили бързо да влезе в бой, 
разсечен на части от меча на восначал- 

ника. 
320 След това го пзпенадва опитният Тер- 

тер“, 

който бе поразен от него и потъна в мрак. 
Добре познават великия човек и Лахана, 
и Смнл8, самият владетел на земята на 

българите, 
и всеки друг от тия, копто горят за сра- 

жения. 
325 Като безсмъртин паметници 

па победителя с божия помощ венценосец 
се сочат Варна, Проват, Преслава с Атица, 

73 Дряновиск,това е може би Дрегово в Долна Малакастра, Бератски окръг. Вж. X р. „спарев, 
7% Астрон („Заезда“), нелокализирано. * Отново се загатва за 

# Вероятно се има пред вид Константин Тих илн Ивайло. T Котеинч, 
отначало византийски пълководец, а после минал на служба при сърбите. За него подробно пише Пахимер. 

78 Моровизд, на ю. от Кочани, резиденция на брегалнишкия епископ. Вж. Аврамов, Юбилеен сбор- 

ник, пос. съч., с. 41; Йорд. Иванов, Епископиите Брегалнишка и Велбъжска, ГСУифф, І, 1905, с. 

74—83. Вж. също ГИБИ, УТ, с. 49, бел. 4. 7? Славица (Славище), в епископството на Моровизд. Вж. 1 

грамота на Василий 11, ГИБИ, УІ, с. 42. 80 Пиянц, местност при изворите на Брегалиица. Вж. К. M pe- 

чек, Християнският елемент, с. 260. 8: Стромои, нелокализирано. # Деврис, дн. Дебър. 8 Мавър, 

според Хр. Лопарев (Византийский поэт, пос. съч., с. 38) това е вероятно албанският град Maurus. шие. 

Bbp, неизвестно лице. 85 Тертер, Георги І Тертер, бълг. цар (1280—1292). 88 Смил (Смилец), поставен 

за цар на България от Ногай. 
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"Рейуов9в те ход то Кът оу méðov Ряхово? и полето на Кипил8, 
Каз Kár opas xai сорти тлб 11$ 9роф и Качово? и просто цялата земя, 

830 Eira Хтедуіохос та кж Тобути па TOAG 330 после Стяниск” и град Тунджа”, 
чак до тричестития Адрианов град? 
към Ямбол и Лардея". 
Този именно Херкулес, чужденецо, 

"= h = ~s А 

Tis Адрихуоо цеха TAS тотор 

Побс уй Анхито ле Е sai то Аарђва. 
Обто ё ху НрахА е ойто, 66, нагърбил се за кратко време с много тру- 
Хоучобв отостас áv Войуй уроче комби, дове 

335 А рдречос Si хо тўс ёе pëe мис 335 и спечелил победите във всички, 
"Ебейе рихо? йу фе isáyyshov той прояви почти равна на ангелската 

TA прос тоу аотазакта ффошторукк. природа 
: поради привързаността си към самодър- 

жеца. 

вт Ряхово, до с. Оряховица, на и. от Стара Загора. #8 Kunan, ди. с. Кипилово в Еленско, 
Сливенски окръг. 3 Качово, намирало се около Стара Загора или Сливен. Вж. К. Иречек, 
Християнският елемент, с. 261. 20 Стяниск, пелокалйзьрано. 0 Тунджа -- според Иречек 
(Християнският елемент, с. 261) това е вероятно град при завоя на Тунджа, към изт. част на Средна 
гора. Според други това е Казанлък (вж. Miller, според Хр. Лопарев, Византийский поэт, с. 44, 
бел. 3). “22 Сиреч Адрианопол (Одрин). #3 Лардея, при с. Сеймен, дн. Лозенец, според Аврамов 
(Юбилеен сборник, пос. съч., с. 185 сл.). Според Златарски (История 11, с. 190) това е Хисарлъкът при 
Карнобат. 

Ааа АЛО 



XVII. ГЕОРГИ ПАХИМЕР 

Георги Пахимер (Гейорос Паҳоиёсус) е роден в Никея през 1242 г. В 1261 г. се връща 

в Цариград, където е заемал високи църковни и държавни служби. Починал около 1310 г. 
Написал е много съчинения — риторически, философски, стихове и писма. За българската 
история е важен неговият обемист исторически труд (Хъууоафіхаі {0100}. В него той 

описва събитията от 1261 до 1308 г. — по време на царуването на Михаил VIIN Палеолог 
(в б книги) и на Андроник И (в 7 книги). Засяга отчасти и времето от 1255 до 1261 г. Този 

исторически труд представлява продължение на историята на Георги Акрополит. Пахимер 
е съвременник на събитията, за които приживе грижливо е събирал сведения. Увлечението 
му по класическата култура кара Пахимер да архаизира. Дори имената на месеците у него 

са латинските. Стилът му на места създава извънредно големи трудности за преводача. 
Историята на Пахимер е най-ценен извор за станалите събития през втората поло- 

вина на ХПІ в. Тя съдържа изобилни и подробни сведения за историята и на България 

през този период. 

ИЗДАНИЕ: Преводът е направен по изданието Georgii Расһуттегіѕ de Michaele et Andronico Pa- 

Іаеоїосіѕ. libri ХИТ гес. 1. Вескегиѕ 1—Н, Bonnae, 1835, 

КНИЖНИНА: Су. Могаусв! k, ВугапИпо са, 1, 1958, с. 280—281 и там посочената лите- 

ратура. 

GEORGII РАСНУМЕК 15 ГЕОРГИ ПАХИМЕР 

MICHAEL РАТАЕОГОСИ$ МИХАИЛ ПАЛЕОЛОГ 

1. De uxore Constantini Tichi regis 1. За съпругата на българския цар 
Вшрагогот Константин Тих 

Теб  ийтоб уоб>оо подс tè фоты ву длохМуоу- | 1. 13. През същата година! при настъп- 

552 #1 rirogo: лоша? ретолАйзты тд Веб 9 хоитбу, тон? pèr. ването на есента умря императорът, като 

плава, inl 9 Буша poeri поплюттиобуи то Кито ОСТави четири деца -- три дъщери и едно 

м m & а А H ы Fi 

ci yàp пота: tüy Зум», 9 рё т0 Воъфрафас пуни 
= ИРТ. H s 9 тоў 2 3 У А Коустоутіро tO Тахо, й dè 0209 dugot д:блдтоу Mize, 

А у р >. auil №1900, побв убиоу #рдаса» ?адодтуш. , 

Eea 

деветгодишно момче, наречено на дядо си — 
Йоан. Първите от дъщерите бяха вече омъ- 

- жени — едната за българския владетел Кон- 
‘  стантин Тих, а другата — за Никифор, сина 

+ (1, 35--36,) на деслота на Запада Михаил“. 

1 През 1258 г. 2 Теодор HE Ласкарис, никейски император (1254—1258). Константин Тих 
„Асен), български цар (1257—1277). “Михаил 11 Ангел Дука Комнин, епирски деспот (1237--1271). 
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2. Imperator Theodorus Comnenus 
ab Аѕапе rege Bulgarorum сарйиг 

, Er тпсойто 02 кой 0 20 r dvou дволбтие ей, 

$ тоб поо8:Ёасдгоидзос Огоб фот вусцибс, вхотсис та kar” 

бусто Ар ws «от, пей ür: дипойщи угуордтос тоб „Айокир ѓу 
циват Мис pèr 6 ФЕ Феыъвь Гейтс ЗАТ, sèg протоифу 98 
т тбу Рониѓо» Васева кеи то Войдоийчи; @убун tàr тобо 
подс то» ноу Фждорот, блис кдок ров «уа би и tù 

пойти тбр вуенби rig ностце кНуцв доуутатов синпевоёотс 
“Рецакис Фито дуйои вън, sal пънотов 90016 ток кат" 
Па} бу полио Фуйудоауадтосв тис бисйднив ѓледитто, 
стер9 с поой тоб Яуфбйу Таковот, zal тб ката добо тобе 
rahlete @фонатос пообектиоито, ифуас ёл) та праунйтет 
Qrogareig, ибо ка? итра Мий носохротсас zel котаву 5 
TÖ Мойу gyel? тб» ёрдо\ийху, тобто тоју» 9 Дихад, 

3 ѓу рф ievos, ка? котом роза бу прауцйто» QUITAS 
‚ будуть, га хай 30 котд пъ талах» ogive тоў nag? ибтд 
- побунио: вото вот бе Мат зсалкуи ки? тв adrot 
рус Олу. 1) д2 Рай, пРШотаб boas стухдросав du- 
эйс zal троян пообуфи ивикабаш ка? паболии ag~ 

тосуу, ки! ото Вайс йророоге9дтиш "Роцайу" пр убо 
2 под абтду ит» мате «вока» рут (от бушуаоб» 

зайийокц подс Виойнку; рутер те бәти хо) rr Мууди". 

(І, рр. 1о--62,0) 

8. Госпиез, Michaelis Раіасоіооі frater, 
multas оссійиаѕ arces capit 

тс dè 

2. Българският цар Асен ТГ пленява 
император Теодор Комнин 

1. 30. В това време и деспотът на Запад 
Михаил, братов син на Теодор?, който бе na- 
рувал предн това, като чу какво е положе- 
нието па Изток, а имеппо че след смъртта 
на Ласкарис неговият син е още момче и че 
ромейската империя е на разположение като 
плячка на този, който желае [да я заграбц|, 
спомни си за чичо си Теодор? — как и той, 
благородник, и то от пързите, при първото 
онова затруднение, сполетяло ромеите, за- 
мисдил големи неща н като сс отличил в 
многото войни против италийците, завзел 

парската власт, корснясан от охридския 
[архиепископ]! Яков. Той отнел от италий- 
ците земите на Запад и си ги присвоил. Про- 
чул се много с делата си, докато [най-после], 
ударен ст съдбата, бил заловен ст Асен? и 
бил ослепен. За това мислеше прочее Михаил 
н скуражен от слабостта на империята и 
тъй като и италийцяте в столицата изнемог- 
вали поради тази слабост, взима решение, 
твърде смело и достойно за неговия благоро- 
деп произход. А решението бе да събере кол- 
кото може повече войска и като се доближи 
до столицата, да я обсади и да се опита 
да я превземе и така да се провъзгласи за 
император на роменте. Нито Ласкарис, нито 
който и да било друг ве бил с нищо по-до- 
стоен да царува ст него, който бил и благо- 
роден, и от Ангеловците". 

3. Йоан, братът на Михаил Палеолог, 
завзима много крепости на Запад 

П. 10.... Той! се тревожеше за запад- 
Фото провететциа. 09е» ка! тду оноу Фей фа» Гобъути, ните области?. Затова изпраща [там] род- 

иёушу ču додбоикоу бута, осъдив алати доубиет alas, ния си брат Йоан, който беше все още велик 
(11) üs тов Jurmo ёлготбс ша Doge пъйсу веебос, доместик, заедно с извънредно голяма вой- 
бна piv тр Этом 17$ уебгртос биа 98 zal тб negl Фхйуов! 2 H ИД запалн Я 
огратебиол: котфа5днгуос̧у ка? аллѓёоф тоа що иё» 10 acol я ия 

ше опора [за това] и в буйната си младост, 
и във войската около себе си. Със светкавич- 
на бързина превзима крепостта Канина“, 
превзима крепостта Белград”, Полог! и Ko- 
лония!?, подчинява си Кастория и Пелаго- 

за Камус фоойроу, dig? д2 xal то nep? та В буоода zal 
, - 

Поло» ке? Kohwveuar, упоойтш 02 ка! Касторіа» vel Me- 

> Теодор Ангел Комнин Дука, епирски леспот (1215—1224), солунски император (1224—1230). 6 Toe- 
дор Ц Ласкарис, вж. тук бел. 2. ? Теодор Ангел Комнин Дука, вж. тук бел. 5. 8 Яков (Яков Проар- 
хий), охридски архиепископ (между 1234 и 1246). Ив. Снегаров (История на Охридската архиепископия, 
І, с. 280) смята, че Пахимер е мислел логрсшно,че Теодор Комнин бил коронясан от Яков Прсархий, когото 
смесил с Димитър Хоматиан. ®% Иван Асен 11, български пар (1218—1241). 1 Династията на Ангелов- 
ците (1185—1204). 1 Михаил VEHI Палеолог, който бил провъзгласен на 1. Г. 1259 г. за съуправител на 
Йоан IV, малолетния син на Теодор П Ласкарис. 1° Западните области, т.е. балкаискитс владения на 
Никейската империя, където пай-опасеп противник на Миханл Палеолог бил епирският деспот Михаил LI. 
13 Йоан, брат на Михаил УП Палеолог, севастократор. 14 Kanuna, rp., сега развалини на адриатиче- 
ския бряг, па юг от Валона. ? Белград (Берат), гр. в Албания. 16 Полог, област на ю.-и.от Шар msa- 
нина. Вж. у А. М. Селищев. Полог и неговото българско население, София, 1929. Също у Т. Toxo- 
ски, Дали постоел град Полог. Гласник на Ипститутот за национална историја, 1, 1 (Скопие, 1957), с. 271-- 

1? Колония, ди. Колуня в Македония. 275. Тук Полог е град. 18 Кастория, дн. Костур. 
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? + - Хауонау ха! Ловас Горукду те ха! айому ко! thy Igic- 
А де га 

nov Водена те ха! Вастооу, Амито ъўтоу, Пёов» Iod- : 

олау те ха! Хтгрідоло xal удал ха! tà Торо дугощиата, 
хо! wg Avogaylov фдати tò дари шубу. пооббадАы дё хо) 
Патев ха? Току, ка! та хіх халй оуу91хис хратцайв, кой 
uuy те поте, ilg фойоу уви хоЭотуот тбу деспоту» 
ха! Фу отиб хоридй. tore xal Фуйоуос бду тбуцс аду 
10 иротбу, прав 16 обийодш, в:Вастохобтооа ха9іота. 

(1, рр. 106, --107, o) 

4. Constantinus Tichus 
а ceniuge sua Irene in Michaelem 

Рашеоюгит instigatur 

Обти 98 тбу тўс &varorňe игобу xpatrvvoulsaw хай хит? 
Длйвас дуиддс бути, rà xori даи ха? 039 вбишуо», 
(26) ó yàp двопбтус Михай из єугобс ффрш» стедобриежос) 
Tüy фоооооу ха тйе ушоис nakyiauéroç, Пу б Jio пдтоб 
ха! патіо 6 ебдорос, Ос xal Васдахїс Фуароповис кота dú- 
"оо фал тоб Ауд» тазеювутос Тахивои, дойа: nhel- 
6105 ки! опади Фналбаас тбу Поћбу torg Мос проделой!- 
бато, тотоу uù фош» 6 МуатА стіообнгуос дудбиваъй те 
Tç подс tòr aonla avvizza, хо! та холд делу блолоой- 
Неос Фувобс пре Фаутду дей т9 xai боб збу досекйу вой 
пистоу Еондеу длокМуну абс. dià тайта тбу а?» дгапйтцу 

9 даойейс Тобутру, Опоъдй тё фошойта Хайбута, лоосёгатте 
тду лойвиоу подс фкейоу Ферфони" Фи 82 xul ої nò tie Sint- 
Мяйс фтукйс Боос пода тбу Роб ха} те бис Hasla 
бо лросгофетао(оцуто, пили «дк ав табс йутитоХоцёуоос. . 
"ка 07 тф Кабус Амо tò Уньдзнду пврадо?с оду оф пой ‹ 
да «ис побтоу лодс Фойхту бона, TÀ ката тђу Oge- 
Guude хомс сос ае Фіи9тобигуоу, ё» дебо кдхгїза та. 
уос. 10 yàg Вотдувикб» ойх #984у Зовиаїю, xal pžhhor 
хот” Будрау xal иїсос rò побв бо Ма, тйс пригус тб» Фин 

ния? и Дура”, Черникон”, Девол? и При: 
леп, Воден и Вострон , езерен остров, Ie- 
тра, Преспа, Старидол? и Охрид, а също 
и илирийските крепости и с оръжие в ръка 
отива чак до Дирахиум. Напада Патрас и 
Трики” и като завладява предаващите се 
околни крепости, повечето и без бой, вну- 
шава у деспота голям страх н го поставя в 
тежко положение. Тогава владетелят намери 
Йоан достоен за по-голямо звание и като му 
изпрати знаците, издигна го за севастократор. 

4. Константин Тих бива подстрекаван 
от съпругата си Ирина против 

Михайл Палеслог 

П. 25... След като източните области 
бяха заздравени така и за тях изгледите в 
бъдеще бяха добри, западните започнаха от- 
ново да се вълнуват. Защото деспот Михаил? 
мъчно понасяше да бъде лишен от крепостите 
и да бъде изгонен от земята, кояго чичо му 
и баща му Теодор? — той бе удостоен да 
бъде провъзгласен за император на Запада 
и бе коронясан от охридския [архиепископ] 
Яков — с много труд и военни усилия из- 
тръгна от италийците? и я присъедини към 
своите владения. И тъй, не понасяйки да 
бъде лишен от тях, Михапл наруши договора 
с императора и стараейки се да си подчини 
земите на Запад, лесно ги убеди да минат 
отново на негова страна, почеже и без това 
западните народи са лексподатливи. Поради 
това императорът заповяда на деспот Йоан?! 
да вземе бързо войската и да започне война 
с него. А тъй като и тези от сицилийската 
кралска войска? си присвоиха много места 
от Илирик? и Нови Епир“, той изпрати и 
там войски, които да им се противопоставят. 
И на кесаря Алексий? той предостави CKHT- 
ската?в войска заедно с други немногочис- 
лени части и го насочи най-напред към Тра- 
кия, за да уреди колкото може по-добре ра- 
ботите в Орестиада**, Но и това той поста- 
вяше на второ място, защото българският 
народ не желаеше да стои спокоен и най- 
вече поради враждебността и омразата срещу 
императора на Мрина, първата от дъщерите 

19 Пелагония, дн. Битоля. 20 Дурас, дн. Драч. 2 Черникон, гр. в Елбасанско. 3 Девол, гр. при 
Горни Девол в Корчанско. Вж. Златарски, Де се е намирал гр. Девол, НИД, V, 1922, с. 40—45. #2 Bo- 
строн (Острово) Остров, крепост до Воден. 23 Петра, дн. с. Петра, Катеринско, в Солунска епархия? Стари- 
дол, крепост между Воден и Острово. #8 Дирахиум, дн. Драч. 27 Трики, rp, дн.Трикала. 2 Михаил И, 
епирски деспот, вж. тук бел. 4. 723 Теодор Ангел Комнин Дука, вж. тука бел. 5. 30 Т. е, от Солунското 
царство и от другите латински държавици в Гърция. 2 Йоан, деспот, брат на Михаил УП Палеолог. 
“ В 1258 г. сицилийският крал вече е завладял крайбрежието на Албания от Драч до края на Керкирския 
пролив. Вж. Ф. И. Успенский, История Византийской империи, ПТ, 1948, с. 532. 33 Илирик, 06- 
ласт, която обхващала западните земи па Балкапския полуостров, покрай Адриатическото крайбрежие. 
- Епир Нови, съответствува приблизително на дн. Албания. 39 Алексий Стратигопулос, кесар. 38 Със 
скита тук по всяка вероятносг са обозначени куманиге. Вж. Су. Могаусв 1 к, Вуғапійпоіогсіса, 1, 
с. 282. 3? Орестиада, т.е. Адрианопол (Одрин). 
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фитоши тоў Або 4 Оғодшооо ка! Вас ас Zg; i Ра 

Груоу Коуотаэтіуо», 0» хо! Васа Бох\убоє у 5 хор б 

páku Ӛгонс отето хахоби ти zoga” ‚ биения ЕТО 

Фу 6 20 дс ийи čnuoys, 

(Т, рр. 1375—1385) 

5. Bulgari aliaeque gentes partes imperii 

Romani inier se partiuntur 

X Р . аа 
9:08 9Доутос, # ноу лафарифобутос хет? Поло збу 
alg гкЕГубу ата › 2019$ бсиун трос хафдіас тїс 
#07010; падобате. бровки дав» лете „ кота иё» тедо! 
zà- 9 По Войуарої та ха! Трвайдо? хо) пфута Khor див 5 
инмашуто , ori d’ 8 хо! "Рино тў Восх Флтхоов роот 
иезов ха 9? ибтойс таму дедлббоутас. 

(1, р. 154,2) 

5. Ре coniuge Svetoslavi lacobi 

Të piv оду Вава над тафта да тото ли?) туў. 
Va: zul тоу Васе доу тб» ха) ата фу той пад 06 Табышы 

бохоос@у Фуну ка! тойт» tò ифрос Ёасћгікс ХАЛ 00у dno пц 

теб. ха! 0:0 тобто дай? те схолбр Фи гроб Фанис адтаї 
OÙ сууўоноттг. тар рі» yle 10 бпд тоб Іра уби? Чо 

"туо Mato ева Мкотота heyopév суду sg higos ёугабдёу. 
Е Фиијовут › тр» 08 деотфриу Дот игуштби , Or ду диегрос: 
gaier OEUVÉVOVTEG хбутоу : dropa Вотима › дло Геууобас: 

TTE пробе 9 буть кат фиш т fuod, ве. Уёно» Ёхдо?с хо 
еле: тв trote pioggovjoduevos dnoniunu avyd’ ід ov- 
уе, Tå» 02 топи Воолуй боф то Хргуподдава ната Мишо». 
тар кат тду Аис» 0 обиуфи дохозте 010си. Гиш оброс Фей. 
оу лайдиуйс хо) тфу pgovtiða тб» да) тойга бойаас fré- 
pag пев ёб, 

(1, рр. 1601--1818) 

38 Ноан, вж. тук бел. 13.29 Става дума за падането на Цариград в ръцете на латинците. 
1 Трибали, сиреч сърби. 

Палеолог, произнесена в Никея, след като сс научил за 
тук са обозначени селджукските турци. 

на император Теодор Ласкарис. Тя много 
горещо подтикваше съпруга си Константин, 
за когото разказахме, че е цар на българите, 
да опустошава земята Гна Палеолог] за отмъ- 
щение, разбира се, на това, което претърпял 
брат й Йоан”. 

а 

5. Българите и други народи разпределят 
помежду си части от ромейската империя 

П. 30... . Но по волята на бога или nO- 
скоро с негово разрешение за наказание на 
извършените спрямо него прегрешения по- 
страда един вид и самото сърце на отече- 
ството? и след това всичко загина. Едни ча- 
сти откъсваха италийци, други перси“, бъл- 
гари и трибали“, а и всички останали |на- 
роди|. Имаше и части, които си присвояваха 
и ромеи, подчинени на ромейската империя, и 
ги управляваха като независими господари”. 

6. За съпругата на Яков Светослав 

ПТ. 6. След това: императорът“ реши да 
отдалечи и княгините, родните сестри на 
момчето Йоан“, понеже се смяташе, че и те 
имат като наследство от баща си част от цар- 
ската власт. И затова той далновидно не ги 
омъжи за ромеи. Едната даде за съпруга на 
благородния латинец по име Май де Вели- 
курт, който бе от Морея и бе дошъл оттам; 
втората омъжи за латинския велможа, кого- 
то те величаят и наричат конт, по име Вин- 
тимилия. Той беше от Генуа и тогава, увле- 
чен от славата |на императора|, беше се при- 
съединил към него. Императорът го почете 
прилично с дарове и го отпрати заедно със 
съпругата му, а третата! даде на българина 
Светослав“, владетеля на планинската 06- 
ласт около Хемус 48 в Мизия. И така, осво- 
бодил се от тях и от грижите около тях, той 
се заема с други дела. 

10 Под перси 
48 Това е част от речта на Михаил VIII 

превзимането иа Цариград, владян от латинците до 
25. УИ. 1261г. 43 Т.е. след като в 1261 г. омъжил дъщеря си Евфросина за Ногай. 4 Михаил VII Naneo- 
лог. 43 Йоан IV, малолетният син на Теодор ПІ Ласкарис, ослепен по нареждане на Михаил VHI Палеолог. 
46 По име Евдокия. 3? Това е Яков Светослав, български деспот, по произход русин. За него вж. 
подробно уЗлатарски, История, ПТ, с. 498 сл. 38 Хемус, тук Ст. планина. Вж. Са Бег! пе 
Азвдгаста, Leterme „Наетоз“ chez Раснутеге, Studia balcanica, 10, с. 140 
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7. Constantinus Tichus іп fines imperii 
Romani irruere minatur 

| M7 >a ФА? årayguřov душ дфутиф г0фіЛахтб- 
Tegoy ха! подс тодс Фуддойс уну гл} тўс nóhews вътис, бо no- 

| dç uèv 0 лос буаухаїос д” $ жудиуос, оёх Аа длисфой» 
„удутшу, ка? тобт? табу то ёубутоу побтгооу, ларихе- 

хисиѓушу zal Еос lç итиу, бте Вроутав ёдо таа». xal 
убу ларамутддутас отбор ğzoveoður фовеобу Фафинодаи, 
297005 9” йутшлну бомаў томно иђ уну" obte удо vavo 
тосаўтоис уши пойф Фийуотв дутну, обтв uiv оос т’ уш 
стратебико: помре» хатв уби. той 92 Вогфуйосъс ku? ač- 
‚00% ёгёродгу пы» обы» дей Вофицсо ка! ибАоу tig 
25 тб» Вотйуйрит Йохоути Коустиутбиф оруоінобат Е ойъдс 
и) оцени luong тд» оббоусу тӯ подс тду Вадабоути бла. 

(I, рр. 182,- 183.) 

8. Michael Раіаеоіовиѕ occiduas provincias 
fratribus suis commendat 

1,46. Тотг тот» тої дере гууновис t дупка, то 

ид» деспот Тойгуп tàs дъатоМмк ас парадобв дууйинс ovvu 
1 Хусдиий 10 колд убу ппосйалте пену, ко) тв збу D= 

сиў» ред ла» ха! Тоода, ка! тд тоб Пууноб nigor, 

туи lios Елада Myouivjv, хотетоѓуну, то двопбти Му 
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тёуну. тор дЕ ус с: вастокойтода Козбтиутуоу эашоу гиВіВб- 
дас 211 Лозивай ав фипили, пиокдо?в хны соу Ту ёх 

Лоугдтос Рона, xat то Пербихбу влиу“ 

(І, р. 205,-в) 

9. Michael Раіаеоіовиѕ Bulgaros 
quiescere поп. patitur 
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7. Константин Тих заплапва да нахлуе 
в ромейските земи 

111, 7. .. Но беше необходимо да се 
пази? и от враговете на града, чиято омраза 
беше голяма и опасността |от тях| реална, 
понеже мнозина бяха готови да се опълчат 
и най-вече италийците, които и без това бяха 
разгневени, понеже бяха загубили това”, 
което имаха. Чуваше се, че те сега залягали 
да приготвят страшен флот. А ромеите не мо- 
жеха да се противопоставят на такива напа- 
дения, защото не бяха в състояние да изка- 
рат толкова много кораби срещу тях, нито 
да воюват по суша. От друга страна, и бъл- 
гарите заплашваха да нахлуят през Тракия 
и най-вече понеже Ирина, съпругата на 
българския владетел Константин, не оставя- 
ше на мира съпруга си от омраза срещу им- 
ператора”. 

8. Михаил Палеолог поверява западните 
области на братята си 

ПТ, 16. Тогава той повери на братята си 
западните области. На деспот Йоан? даде 
източните войски със скитската и после му 
заповяда да нападне местата по суша, да 
отиде до земите на илирийците и трибалите 
и да нахлуе, воювайки с деспот Михаил”, в 
земята отвъд Пеней, наречена същинска 
Гърция. Деспот [Михаил] не можеше да се 
оправдава [вече], че законно владее земите, 

` понеже императорът се намирал извън OTE- 
чеството. А севастократора Константин? той 
натовари на кораби и го изпрати срещу Мо- 
немвазия 8, като даде и нему всичката po- 
мейска войска от Македония?” и цялата пер- 
сийска5%, 

9. Михаил Палеолог не оставя българите 
на мира 

ПТ, 18... Що се отнася до българите, 
императорът не ги оставяше и тях на мира, 
а ги дразнеше отблизо. Омразата на Кон- 
стантин° срещу императора беше и без това 
очевидна, тъй като беше подстрекаван от съ- 
пругата си Ирина заради брата й, момчето 
Йоан, който, о правосъдуе, несправедливо MO- 
страда от техните? подмолни действия. Есте- 
ствено беше и сам императорът да ги мрази, 
понеже беше мразен от тях, и да отговаря 

3 Става дума за Михаил VIII Палеолог, който е вече в Цариград след отнемането му от латинците 
в 1261 г. 5 Сиреч Цариград. # Ирина, дъщеря на Теодор 11 Ласкарис и сестра на ослепения Йоан IV. 
52 Защото бил наредил да бъде ослепен брат й. 53 
лог. 5 Михаил 11, епирски деспот. 
град в Пелопонес. 2? Македония са наричали Одринска Тракня. 

9 Сиреч на Михаил VIII Палеолог и на неговите близки. Тих (Копстантин Асен). 

20 Гръцки извори за българската история, т. Х 

25 Константин, брат на Михаил VIII Палеолог. 
Йоан, деспот, един ог братята на Михаил VIH Палео- 

56 Монемвасия, 
58 Сиреч турската. „29 Константин 
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ө „На юг от Хемус“ (Sw тоб АГиор). 
cha, пос. 
зет на Ив. 
ПТ, с. 472—473. 
хаил VIH Палеолог. 

+ 

на удара с удар. Когато ромейската империя 
се простпраше до Орестиада и едва ли HO- 
нататък, понеже земите оттатък бяха под 
властта на българите, императорът изпра- 
щаше там често военни експедиции, катс за 
учудване сам се разпореждаше оттук. В ме- 
стата, които случайно бе видял, той умело 
оттук инструктираше изпращаните [войски] — 
и къде да се разположат на лагер, и как да 
нападнат, и откъде да връхлетят — от заса- 
да или открито, денем или пощем. И нареж- 
даше всичко оттук. Ако пък не знаеше мя- 
стото, той заповядваше на тия, които го по- 
знават, да го начертаят и започваше да дава 
нареждания. И със съд заплашваше пепод- 
чинилия се. И тъй той пращаше там войските 
и си подчиняваше много от тамошните места— 
превзет беше Филипопол, завладяна бе кре- 
постта Станимака и бе завзета цялата пла- 
нинска верига на юг от Хемус”. Бе превзет, 
предаден от М№гцоб, както ще бъде казано, 
големият град Месемврия, а заедно с него 
п Анхиало, и околните им земи, които, по- 
чувствували веднъж промяната, с удовол- 
ствие се подчиняваха на императора. Кон- 
стантин бе потресен от това. Не можеше да 
се защищава тогава, но все пак се сърдеше 
за станалото и търсеше удобен случай, който 
се смята за решаващ фактор при събитията, 
за да си отмъсти достойно. 

10. Войските на деспот Йоан презимуват 
около Вардар 

111, 20. Тогава той“ отново се опита да 
завладее западните земи. И наистина те не 
можеха, не беше възможно да останат при 
сегашното положение. И затова и деспот 
Йоанё не можеше нито за миг да бъде без- 
деен, а трябваше да използува Солун като 
седалище и като изходна база за нападение. 
Императорът отново изпраща деспота с мно- 
го големи сили, макар положението на Из- 
ток да беше тежко. Йоан потегли по най- 
бърз начин и като събра войските си в Солун, 
готвеше се да воюва с Михаил. И още не 
бяха чули, че е дошъл, а едновременно със 
слуха си за него той |вече| нападаше земите 
и се връщаше натоварен с много плячка. И 
Йоан остави войските си да презимуват око- 
ло Вардар, за да може да нападне отново с 
настъпването на пролетта. 

Тук 2% значи „на юг от“. Вж. Catherine Аздга - 
cbu., с. 138—139. Според Златарски (История, ИТ, с. 505—506} това е Сърнена гора. #2 Мицо, 
Асен 11, женен за дъщеря му Мария. Вж. тук откъс 17. 

83 През есента на 1263 г. Вж. Златарски, История, 111, с. 506, бел. 3. 
% Вж. тук бел. 53. 

Вж. също Златарски, История, 
64 My- 

66 Михаил Il, епирски деспот. 
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11. Константин Тих заедно с татарите 
напада ромейската земя 

ПТ, 25. Трябва да разкажем н случая 
със султан Азатин”, който бе станал ужасна 
напаст за македонците“, а и за тракийците. 

И предвещанкето на кометата явно се сбъд- 

на. Той се бе задържал много дълго време 
в Константинопол и постоянно се надяваше, 
че ще се завърне |в отечеството си| с много 
голяма войска. Азатин се бе отчаял [вече] 
в надеждите си, понеже виждаше, че импе- 
раторът се занимава с други неща, а род- 

ството [на императора] с Anara? го убежда- 
ваше, че вече не ще може да се завърне. Той 
намери тогава удобен случай в отсъствието 
на императора H се свърза с един сродник”, 
който беше твърде влиятелен по северните 
области на Евксинския понт." Помолва го 
боязливо да помогне нему, когото императо- 

рът, приятел, който по инщо не се отличавал 

от врага, държал безоръжен. Той трябвало, 

ако желаел да му помогне, да се срещне с 

Константин” и бързо да го подтикне да на- 

падне страната на императора. А и сам той 
щял да отиде да се навърта около императора 

и така, бидейки при него по пътя, по-лесно 

щял да им се предаде в ръцете, стяга само 

той да бъде с тохарците? и с Константин и 

българите. И за тези, които щели да напад- 

нат, било изгодно, ако бъде пленен и самият 

император. Ако ли не, щели да си отидат, 

като завладеят извънредно голяма плячка 

и вземат много от императорските вещи. Са- 

мият той щял да вземе най-доброто от пляч- 

ката за разлика от другите. Нека си спомнел 

родството и предишната слава. И ако поради 

тези две причини не бърза като роднина и 

няма вяра да вземе участие и да се реши от- 

ново на по-големи дела, то поради една от 

тях смятал, че заслужава да му се съдей- 

ствува — или като му помогне като на род- 

нина, или като го съжали, знаейки положе- 

нието. Това съобщил той тайно на чичо си 

и чрез писма получил уверения. Той се пре- 

струваше, че страшно тъгува да види импе- 

ратора, ис писмо заявяваше това на импера- 

тора и го молеше да му позволи да отиде 

при него. Непоносимо му било толкова дъл- 

го време да не види царското лице. Ако само 

му позволи! Ако ли не, той щял да доиде и 

вт Азатин (Изеддин И Кайкаус), бивш селджукски султан, който от страх пред нахлулите татари 

избягад при византийския император. 
наричала Македония. 
Палеолог. 
Палеолог в Добруджа 10 000 тюркски 
ЕТ. с. 500. 2 Евксивски понт, т.е. Черно море. 

5% Апага, татарски владетел, ожепен 
70 Това бил чичо му Саръ Салтък, главатар на преселените със съгласието на Миханл VIJ 

семейства от Изедин в 1263 г. Вж. Златарски. История, 

72 Константин Тих (Қонстантин Асен). 

или едно от татарските племена, управляващи се самовластно. Но с името „тохарци“ са означавани общо 

688 Македонците, сиреч жителите на Одринска Тракия, която се 

за извънбрачната дъщеря па Михаил VIH 

73 Тохарците 

з `:онголците. Вж. Могаусзі k, Byzantinoturcica, 11, с. 329. 
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така, защото се мъчел и терзаел от силното 
си желание. Императорът узна това и (как 
би могъл да подозира измамата) с писмо му 
позволи да дойде при него. [Така| султанът 
можел да види и западните области, които 
той, живеейки в източните, не е имал въз- 
можност да види. И тъй, като получи разре- 
шение, султанът ускори тръгването си. Той 
изостави голямо количество богатства, ос- 
вен това и жена си, и децата си, сестра си и 
майка сн, от една страна, за да отклони по- 
дозрението, а, от друга, понеже знаеше, че 
е най-добре да се освободи от |всякакви| 
пречки. Излязъл извън града със слугите 
си, той бързаше да срещне императора. А 
споменатият негов чичо отишъл при царя на 
българите Константин нли по-скоро при съ- 
пругата му, открил |им| замислите си про- 
тив императора и тъй като те? отдавна били 
настроени [така], убедил ги [лесно]. Той 
проводил да повикат множество тохарци с 
обещание, че ще се обогатят веднага, ако 
потеглят заедно с него и българите. Те бяха 
и без това едно множество все още незави- 
симо, защото не бяха подчинени напълно 
на Ногай?. Ногай тогава за пръв път започ- 
на да се освобождава от деспотите и се дър- 
жеше с тях като приятел и равен, защото 
изпратен заедно с тях, с тяхиа помощ за- 
владяваше земите не за хана, както го на- 
ричат сами, но като ги виждаше, че са 60- 
гати, присвояваше си ги за себе сн и за тях. 
Шом като чуха |за повикването|, те веднага 
побързаха и като кучета разкъсваха хуба- 
вите земи. Сродяването с Ногай не беше 
още станало. Владетелят щеше да го напра- 
ви след това с незаконната си дъщеря Евфро- 
сина. Когато императорът беше вече обико- 
лил западните области и се връщаше в сто- 
лицата, в същото време и те внезапно на- 
паднаха заедно с Константин и като се про- 
мъкнаха с цялото множество през теснините 
на Хемус”, открито се разположиха на ла- 
гер. Техният строй не беше единен и на едно 
място, но стадно се пръскаха на тълпи и заед- 
но с другите се хвърляха в засади. Те из- 
вършваха ужасни неща — грабеха, убива- 
ха, отвличаха и нямаше злодеяние, което 
да не направят. Разбира се, императорът, 
както е редно, чу за техните дела (те не 
вършеха нападенията си тайно и предпаз- 
ливо, но като буен огън обхващаха бързо 
цялата страна). С внезапното пристигане на 
слуха императорът се смути и беше в пълно 
отчаяние къде да се насочи. Той не беше 

който се отцепил от Златната 

ски (История, HI, с. 514) през пролетта на 1265 г. Вж. и Ре! г! Роѕѕіпі Observationes Расһутегіа- 

пае, Распушегез, с. 754. Според Острогорски (История, Москва, 1963, с. 379—380) годината е 1264, 
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приготвен да се бие. Войските му бяха раз- 
пуснати по домовете и той се връщаше с 
малцина от дворцовите си хора. А и иначе 
тохарците за ромеите са непобедимн. И ня- 
маше възможност да бяга. Те бяха изолира- 
ли и обкръжили укрепените места и без 
страх се ширеха павсякъде. Едни те избива- 
ха до крак, други отвеждаха като жалка 
плячка за варварите, така че нямаше място, 
където човек да се прислони и да спаси сво- 
бодата си. И наистина те бяха обкръжили 
императора и почти щяха да се сблъскат с 
него. Помежду им нямаше H половин ден 
път, ако се съди по времето, за което един 
конник можеше да съобщи за ужасите. Така 
че едни се разполагаха привечер на лагер 
там, откъдето сутринта се беше вдигнал им- 
ператорът, или пък други тръгваха днес от 
там, където вчера стануваше той. Такова бе- 
ше безредието у настъпващите, че те ке вър- 
вяха на фаланги, а правеха набези навсякъ- 
де с надежда за плячка и надеждата им беше 
по-голяма от всеки страх, че ще пострадат. 
Отделно на колесница се возеше и Констан- 
тин, заобиколен от българите. Той си беше 
счупил някога крака и не можеше да си слу- 
жи нормално с краката при пътуването пеш, 
а още по-малко с кон. Той винаги следеше 
къде станува императорът, за да го залови, 
согато остане сам. Защото всички около не- 
го, колкото имаше служители или близки, 
уплашени, всеки за себе си, с най-голяма 
бързина се измъкнаха в различни посоки, 
оставяйки го да се грижи за своето спасение. 
Всеки се стараеше само да се спаси. Като из- 
оставяха близкия си, едни се ръководеха от 
благоразумен страх, други от неуместен 
страх, някои по неволя, защото смятаха, че 
ще бъдат пленени, ако не побързат, а други, 
без да знаят в каква беда са попаднали, 
като гледаха околните, взимаха решение и 
се оттегляха [в посока}, където всеки CMA- 
таше, че ще се спаси. Те не можеха да по- 
срещнат нападащите врагове наредени в 
бойни редици, защото предвождащият ги 
сам бе изплашен от изненадата и гледаше 
къде да избяга. |Императорът| с малцина 
хора около себе си, и то най-близките и по- 
доверените, се мъчеше да се измъкне от ужас- 
ните положения и същевременно изпадаше в 
други, така че от едни избягваше, а се на- 
тъкваше на други и още не успял да се осво- 
боди от предишния страх, обземаше го още 
по-голям. Понеже го обхващаше неописуем 
страх, дори и самите планински възвишения 
му изглеждаха врагове. Все пак и без това 
му се съобщаваше за ужасното положение: 
Защото нямаше човек, който се приближа- 
ваше или явяваше, да не съобщаваше с го- 
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77 Ган, планина, дн. Текирдаг. 

товност за нещо страшно. И ако някак им- 
ператорът се готвеше да отиде към неприя- 
телите, за да научи колко са и къде отиват, 
хората около него поради голямата опасност 
го възпираха, тъй като гледаха само как да 
се спасят. И тъй императорът, подпомогнат 
от нощта и странични пътеки, едва достигна 
до Ган", като изостави останалите да търсят 
как да се спасят. Той се отчая напълно за 
тези, които вървяха отзад, като за хора, 
които ще бъдат пленени. Това бяха онези, 
които носеха царската хазна, и хората около 
султан Азатин. Императорът прочее се скри 
в планината и изпрати бързоходци — от една 
страна, той гледаше тайно да избяга от на- 
падащите неприятели, а, от друга, се ста- 
раеше бързо да докара до планините бързо- 
ходна триера. Местейки се хитро от едно 
място на друго, той скришом се изплъзваше 
от тях, когато се появяваха. Когато разбра, 
че [триерата] е готова, той слезе заедно с 
другите от планината, качи се в нея и се 
спаси в Константинопол. От останалите, 
копто се бяха пръснали навсякъде из Тра- 
кия, едни бяха пленени, а други неочаквано 
се спасиха. А тези от близките, на конто бе 
поверена държавната KASHA, а 220дпо с тях 
и тези около султана едва се изплъзнаха от 
ръцете на враговете, скриха се в крепостта 
Енос" 8 и така си отдъхнаха от ужасите. lo- 
чивката им обаче от мъките не беше за дълго. 
Неприятелите се научиха за случилото се със 
султана и че той заедно с другите се намира 
в Енос, събраха се там масово заедно с Kon- 
стантин, обсадиха града, като вършеха стра- 
хотии, и очевидно беше, че ще го разрушат. 
Засбиколили прочее крепостта, те всекиднев- 
но я обстрелваха и заллашваха жителите й 
с най-страшното, ако не я предадат. А [06- 
садените| бяха в тежко положение, като 
виждаха, че мечът е опрян до гърдите им 
и че не могат да избягнат сполетялото ги, 
ако онези ги нападнат, тъй като бяха множе- 
ство, което не могат дори приблизително да 
преброят. А освен това те виждаха, че и 
крепостта е разрушена и ще падне веднага, 
ако бъде ударена с машини. Но все пак те 
не преставаха да мислят за своето спасение. 
Особено хората около държавната хазна бя- 
ха много разтревожени как да бъде спасено 
такова количество богатство, което се съ- 
стоеше в пари ив различни предмети, и на- 
истина грижеха се много за своето спасение, 
защото смятаха, че ще бъде ужасно, ако те 
паднат и хазната се лиши от такова богат- 
ство. И затова се стараеха да го запазят. И 
те свалиха камъните и бисерите от наметките 

78 Енос, крепост при устието на Марица. 



Georgius Распушегез — Георги Пахимер 

блату xal Фи È фа хатвкронтои й Gua ко? тої ВасХнос фо-: 
енот ха лду и Ааилобу ха tiua пидавиобутев 2100, 
0910} 08 под; 10 полину Gaav оду тої Хопо?б, ха! 26" 600% 

їсуџо» парни уто Е дог» fúhhovres róŠo TE хай сф-. 

Форс. ОДА oùz iruro 19 хафйиау" TÖ yàp лы 03 
2960! пертвау, ко! «Миона EÙTQENICUPTEÇ зидйуш тої; те. 

во глирфъта" иафитфуве убо дкей оос л}:0у xal ў тб» уоп- 

найти #5 хрис boor отт угудоонёушу ліс, ка! ви фидоу 

ше Хафрйвоутас. СВ тобто нё» tò по? лпдоф; ос ойх ў» 

4220 Ñ то кіда» пдоѓоуот лиухбс̧° oi де уг провотйтав ха! 

oig ју 2 охе, 10 ии жердину то гуцушу ка! Ewery ёх 

17% двоих ехо» тоно» Фу ха? по» 3) тў» сф» ёиліпАбу ènt- 

Фау, одтойс 0° гі дотохойу тобу ФЕ ворс поокии уши yé 

ити он Фбрибоу. 09гу ха! пициутес ретй тр» паойста-, 

aw тар дну» ха! tù даа ше (ато? «а перер сда xal 

лбуг? (упр, ip ivi 10 сотдлду 10 пй» ёті9оъу, ха) длўтоџу 
ёхіїуоу Па Аб те ка! урўнисі, ха! тоботе дву хадулгоджоб»-. 

то офісі ту йдиа». тов д’ йкойашсту 7 ovi) изди дъ“! 
тої uiy удо duxs дадеш, ws който» Фу абтбу #коусйис èx- 
бортас sålla лгрілоцїу 1 ид 9оътос побв тф бизаповай то 
аётф тй парта xul ийго?с жудоугдыу, of 98 tòr ѓе тоб poor 
Мос дутай дот» фот, каў бс Флоноуутёоу Риуоу" тауа убо 
кк 9» провалоота 3? дураш» (идд? yho дидҳон» тбошу yoy- 
ийтоу) ха! поссбон9 (се diù даййоатв xul лить ёлонъуї тду 
хадгроу, 40 0° ойр, ЙА rÀ» той qovhrèv игфиййт длоте- 
идутас Енд той Telyovg тої удойв филтер, Ше À каоидохи- 

соси noywgtir, 1) бонд ута» uvredu прйс бутёуну tog 
дауйтог, ки 1} 9:00 noy сумо перу ода 1 піатну ло 
тўс iç ваш в піатнос. чабта ovhevouévov Зхойта иё» $ 
Ф:отёра Вот, хортеріу хо! tre indezopévovg Воцӯиау, zet 

i toig piv г50 дуйртйу лис ос видоонортас, avtovg дё ut- 

зоутас +? TŘ хота ogis шс olur те таи, с въбаЕорифиота 
24” даоу пошлы xal и) Корднас pavilions. 0 08 хаудъуебогво 

дебил Забфойугоу тди уадгепфи, хараћду ні» тоб сорАтйу 

иде" Фхаблтав ите мана парид» yap будаб» ка! Fara- 
TVTV та тома sivut, TÒ 6” ёр плоудас длодадбус той 

обода тб Хоп «йВвойдои 2рубв поотобис. TOUTOUS въухооту> 

Sirtis то Убуне пилона тбу Таотц» киї блооууафотат Bon- 

159 

и ги поставиха на скришно място заедно с 
царските украшения. Те скриха и пазеха 
всичко, което беше блестящо и ценно. А сами 
заедно с останалите участвуваха в сражения- 
та, като се въоръжиха, доколкото можеха. 
Стреляха отвътре с лъкове и прашки. Но те 
не можаха да сполучат напълно, защото не- 
приятелите масово обкръжаваха | крепостта! 
ни, приготвяха стълби и се опитваха да ги 
поставят върху стените. Подбуждаше ги и 
надеждата за парите, който почти щяха да 
паднат [вече] в ръцете им, и те налитаха 
стръвно. Но това правеше голямата част от 
тълпата, която мислеше само |как| да спе- 
чеди всякакво богатство. А началниците и 

тия, които ръководеха, смятаха, че хората 
им са грабили достатъчно и предостатъчно 
и извън областта, за да задоволят алчността 
си. Но те мислеха, че ще станат за смях, ако 
се откажат от първоначалния план. Затова 

проводнха пратеници да им изложат ужаси- 
те [на които се излага градът| и да им пока- 
жат, че са достатъчно силни да надвият и да 
завладеят всичко, но че всичко [това] оставят 
само срещу [предаването] на султана — те 
изисквали [само] него с хората и парите му, 
а след това им обещавали неприкосновеност. 
Като чуха това, съветът се раздели на две. 
Едните решават да го предадат, защото било 
по-добре да го предадат доброволно и да за- 
пазят останалото, отколкото, ако откажат, 
да загубят заедно с него всичко и сами да се 
изложат на опасност. Другите изтъкваха 
страха пред императора и казваха, че тряб- 
ва да се държат. Защото той бързо щял да 
им пратн оттам войска — не щял да прене- 
брегне такова количество богатство - и „ще 
ни помогне по морето и ще ни избави от опас- 
ността“. Ако ли не [те предлагат| да отрежат 
главата на султана и да я хвърлят на враго- 
вете извън стените. Така те или ще се оттег- 
лят, след като са чакали, или ако нападнат, 
„ние ще продължим да се защищаваме до 
смърт и или с божия помощ ще надвием, 
или ще паднем верни на императора“. В съ- 
вещанието надвива второто мнение — да 
упорствуват и да чакат все още помощ. На 
тези отвън да подхранват надеждите, че ще 
го предадат, а сами, докато чакат, колкото 
може по-добре да подредят работите |си|, за 
да се противопоставят, доколкото е възмож- 
но, ако не се яви помощ. Ако ли се изложат 
на по-големи трудности, да не отрязват гла- 
вата на султана и да не я хвърлят. Тази 
дръзка постъпка била свойствена на безраз- 
съдни и загубени мъже. „А да го предадем, 
като се договорим, за да спасим останало- 
то — [това] е умно решение.“ С тези думи 

‚се съгласиха |всички) и бързо проводиха 
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7 Константин Тих (Асен). 

пратеници и обещават, като се посъветват 
известно време, да изпълнят това, което им 
искат. Примирието бе само за същия ден. 
Пеприятелите не се съгласиха за по-дълго 

време. Те обсадиха отвсякъде [крепостта] и 
започнаха още по-силни нападения и тези 
отвътре бяха принудени да ги отблъскват. 
Много яростно се сражаваха и двете страни. 
А когато хората отвътре вече изнемогваха 
и опасността беше надвиснала над главите 
им, те проводиха пратеници при враговете, 
че ще го предадат, само ако се дадат сигурни 
клетви пред бога и светините (това те изве- 
стяваха на Константин"). След като прово- 
диха пратеничеството и ония се съгласиха, 
те си послужиха с местния епископ. А той 
облече църковните одежди и като взе све- 
щените икони, излезе с целия клир и отнде 

при Константин. След като клетвите бяха 
дадени пред бога и пред йерарха, архиереят 
се върна и те веднага предадоха и султана, 
и всичко негово заедно с хората му. |Неприя- 
телите| ги получиха и после веднага се оттег- 
лиха, без да поискат нещо друго — условия- 
та на клетвата бяха да се задоволят с взима- 

нето на султана и да не изискват допълни- 
телно нищо повече Но, както изглежда, 
съдбата е силна, макар човек да се опитва 
да се противопостави на Отсъденото. На след- 
ващия ден, втория ден след случилото се, в 
морето се появиха и триерите на императора. 
И още не бяха влезли в пристанището и те 
се разкаяха за стореното. Но не можеха 
нищо да направят след станалото. Можеше 
да се съжалява напълно, но не можеше да 
се поправи направеното и затова, понеже 
със съжаленията си не можеха да върнат 
събитията, те започнаха да мислят за сигур- 
ността на богатствата -- да не би и с тях 
да сгрешат. Местността още бе изпълнена от 
пръсналото се множество неприятели. До- 
караха и поставиха триерите срещу града, 
а от двете страни наредиха като стена мно- 
жеството хоплити. Така изнесоха царските 

богатства и ги натовариха на триерите. На- 
края и те се качиха и отплаваха. А когато 
стигнаха в Константинопол и съобщиха на 
императора за станалото, той веднага из- 
бухна при съобщението, разгневи се без- 
крайно и извърши страшни неща. Отдаде 
на църковен съд архиерея. Той беше съден 
и насмалко щеше да се изложи на особена 
епитимия?, понеже бе взел участие в CTA- 
налото. А служителите, след като ги наказа 
с камшици и ги опозори |обличайки ги| с 
женски дрехи, императорът ги изгони, за да 
не ги вижда. Той проводи хора и постави в 

80 Епитимия, църковно наказание (лишаване от причастие). 
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сигурни затвори жената на султана и дъще- 
рята, а още майката и сестрата, както и де- 
цата му заедно с всичките му хора, А каквото 
количество богатства имаше — в сребро, 
злато, в отлични наметки и дрехи и пояси, 
а също в бисери и скъпоценности, а те бяха 
много и, както казват, достатъчно за персий- 
ски разкош, той ги предаде в държавната 
хазна. 

12. За един българин 

ТУ, 22. После, искайки да се освободи от 
тревогите относно този човек !, той8? нареди 
на Чукандил, който бе сръчен за такива ра- 
боти, да го отведе в Никея заедно с бълга- 
рина Чуила, заподозрян също, че иска да 
избяга, и преди да ги затвори в крепостта, 
да лиши и двамата от зрение, което и бе на- 
правено след това. 

13. За състава на ромейската войска 

ТУ, 27. А над сухопътните войски начал- 
ствуваше деспот Йоан? . Той имаше под своя 
власт много и големи военачалници. Войска- 
та му се състоеше от много алагин“, както 
при разговор биха ги нарекли самите начал- 
ници на отредите. Имаше пафлагонска ала- 
гия, многочислена и твърде голяма, имаше 
алагия, твърде многочислена и добра за вой- 
на, съставена от ализони?, които на просто- 
народен език се наричат месотинити. Тук 
имаше тракийци, там фригийци, тук македон- 
ци, там мизи и многобройни карийциз?. При- 
agame се алагията от магедони* и скит- 
ската, а също и многохилядната чуждест- 
ранна италийска. И, казано откровено, 
всичко това образуваше една непреодоли- 
ма сила. Деспотът, когато ги повеждаше, 
беше страшен, където и да се насочваше и 
особено на Запад. 

81 Става дума за Варлаам илк Василий, одрински епископ, племенник на патриарх Герман (25. 
Vu 1265— 14. ІХ, 1266). След свалянето му от СПИСКОПСКИЯ престол пожелал, да бъде назначен военачал- 

ник, но бил заподозрян от 
Палеолог. 8 Алагия, част от 

императора. 
императорската 

Расћутегіадае, Распущегез, Г, с. 541. 
Тук, както и другаде, Пахимер архаизира — с „ализони“ е наречена войскова част. 

#2 Михаил VIII Палеолог. 
увардия 

ВугапИи, Paris, 1949, с. 395). В случая е употребено като „отред“. Вж. 
в» Аннзони (Aå aves), племе във Витиния, съюзно на троянците. 

83 Иоан, брат ма Михаил VHI 
(L. Bréhier, Institutions дг ГЕтріге 

и P. Possini. Observationes 

Вж. тук бел. 86. 
#5 Месотинити, наричани по името на легиона или кохортата Месотиния. Вж. Р. Роз 1 п!. ОззегуаНопез 
Распутепалае, Расһутегеѕ, І, с. 581--582. 37 Тракийци, фригийци, македонци (от Олринска Тракия, 
наричана Македония), мизи, карийци, наричани така с архаични имена по географските области, откъде- 
то са. 88 Магедони, племе в М. Азия, подчинило се на Византия, опитно в сгреляне с лък. Вж. 
Раснутегез, І, с. 220, кн. ПТ, гл. 21. 

2: Гръцки извори за българската история, т. Х 
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14. Пе Тайщгогит incursionibus 

МУ, 30. 224 побтеооу 7 гобто 5: 9д7уш, тб хатй тб» pé- 
ре» гоуоати? ок tùy Tapyeveróryy Чубобихоу ки! бугунду» тоб 

= + м и а = r з а 3 ГД te 

кратобутов ус ва. фас uiy 9 hoyos ха) увиводу слідах 

гобтоу 100 Тобха обуу ка! Е ОЗнонтш» згвабтохрйторов. 
съ ГА А s ЕК! 2 #0) А НР: у a 

доза гоѓуо» tk дитё стр Опвотида re xul r lyðóreou tot 
„Tiuov {латгтобфито, sai фу ит zvvéuu гр yuyan) кодисие 
5 Abpuvovnohig 4с уобъ Фи ав фуга хойбуов Еговето пу готос, 

Вх Зи ладши, wg 5° j та» поймбр 30105 čys, тб ада 

сф Мио 2010 ye бу жалоб eig чёуоу Зонготано» zata- 

твут: Граотбу txtónwç Je’ хртбу ЗЕ ка то питовии, Bov- 

„қу ЈоъАгйетни Мау Чоуойу ка! тоб употв дуа ау. siç тобу 
уйо За бивтов хдтоцодеу прдв тбу педербу, {па čv хатаота- 
ха ту а попуийтот Тото» звк вуготб 2: тв тб айтоноМос 
на ура ди, rhy За түс пбтрас пабреицето, Ох 

“во ха тшп tv фобий Моро» ту ис ЕФоцаик тд абат 
Згубивюо» 220. Флобвоу Мариоуиа буи Бейруте го фоб 

те Т. г Е АА А пулта houve кадекпийс ис РЕ 29 xal отива цибтос 
сф Mov 6 оди» yoqtur ка! зпофоуду ту Затфу) кет 
соро» 9осба ребуну roùç Ўпоатбс вий tò ulkar хо! тбу 

д, а «г ` + - = зы аоътоу пухба, кото беби тў pvyaðele уобте. идхеїуос 
are”, А я К: А пух» ш» 0 побунота üç Воџ9ҳобигуос̧ подс tAv фут 
ЕЕ р пада 
# пухбаи, Гохйошу ЕА» рбуов параохауй би, 3% xal pt- 
ГА A = 4 1 „“Кутас су yiv лйсау їхнуцу ги 9оу с г) кода съухдар утес. 

А г ЕДИ a $ + 3 ? N х ЗОРУ арии б стрикиде тобс iyo Ы E, 
ХИОИТЕР хуодт ) T бу 3 я ; ра ее, ша E IKORE. РВОЕ ЕР ЕРК т ФБаруеМау, 29 урацишат» 

z УА А 2 э" a > 1024 Захоус: yywgiovusva адлу ос ùv дофаффс no тис, sùg 
пто габти тор шей to Коуотоутіуоо плротошу эфауб» 

А а Ра ; š 
хотдс 38 гў соїто) згуубон проавботдотивкос Хив урус) ar- 
` - ` а t оном прос сбу погоду 

(1, ге. 522 5--329.4) 

Georgius Распушегез — Георги Пахимер 

14. За нападенията на татарите 

ТУ, 30. Но преди да кажа за това, тряб- 
ва да разкажа за великия конестабл8? Анд- 
роник Тарханкот”?, племенника на владе- 
теля. В разказа си по-горе посочихме, че 
той е зет на Йоан Дука”, който имаше до- 
стойнството на севастократор”. Негова бе 
областта край Орестиада и вътрешните? зе- 
ми на Хемус“. Нему и на жена му седали- 
ще бе Адрианопол. Измина прочее многс 
време, откак той беше там, когато бе засег- 
нат, не зная от какво, но както мнозина го- 
ворят, той се бил много разсърдил на брат 
си Михаил?, който бил по-млад от него и 
бил стапал велик доместик”, а заради He- 
го [се бе разсърдил| и на този, който го бил 
почел. Затова скроява позорен и недостоен 
за произхода си план. Тсй замисля да 
„избяга при тъста си.” Но тъй като pas- 
бра, че бягството му е неизпълнимо при то- 
гавашното положение на нещата, той 34- 
почва да подражава на сепията върху ка- 
мъка. Тя (аз премълчавам разказа на есте- 
ствениците, [които казват], че чернилото 
не се получавало от изплюването |на се- 
пията|, но че е принудително изхвърляне, 
което изтича внезапно поради свиването 
на мускулите от страх -- с него при слу- 
чай животното си служи, за да си помог- 
не и да избяга от опасността), та тя, когато 
иска да побегне от ловците, изхвърля чер- 
нилка, размътва морето и така лесно из- 
бягва. И този, искайки да разбърка поло- 
жението, за да си помогне в бъркотията на 
бягството, подготвя тохарския народ да извър- 
ши нападение . И те, извикани за плячка, 
се появиха и връхлетяха по цялата страна. 
Да се разкаже за ужасите, които извърши- 
ха тогава на хората, трябва отделно време 
и те трябва да се опишат не с букви, а със 
сълзи. Но човек със сигурност би казал, че 
тези убийства не бяха по-малки от предиш- 

ните, |извършени| заедно с Константин”. 
Самият той, подпомогнат от тази бъркотия, 
избяга заедно с жена си при тъста си. 

89 Конестабл началник на франкските наемници. Тази длъжност се създава при Йоан II Ватаци. 
Но ранг тя е след протсстратора и преди стратопедарха. Вж. Вгей 1 ег, пос. cby., с. 397. 90 Ан"роник 
Тарханиот, велик конестабл, син на Марта, сестрата на Михаил УІІ Палеолог, зет на Йоан Дука, неза- 
конния син на Михаил ll, епирския деспот (вж. Распушегез, Г, с. 308, кн. IV, гл. 26). 7 Йоан 
Дука, вж. тук бел. 90. 22 Севастократор, титла, създадена ог Алексий І Комнин за императорски род- 
НИНИ, изгубила постепенно значението си в 

9з „Вътрешните“ (та 261200} = северните. 
края на ХИ! 
#2 Хемус, тук Дервент и Странджа, които от юг заграждат 

в. Вж. Вгеһіег, пос. съч., с. 142—231. 

„вътрешните земи на Хемус“, т.е. черноморския район с градовете Месемврия, Анхиало, Созопол и Агато- 
пол. Вж. Catherine Азфгаса, пос. 

ник на 

98 В 1270 г. Вж. Р. Роѕѕіпі Observationes Расһутегіапае, Пахимер, 1, с. 757. 
Загатва се за събитията, описани тук в откъс 11. 

съч., с. 138. 
Димитър, но после взел името на баща си, епирския деспот Михаил П. 

сухопътните войски. Вг ёһјег, пос. съч., с. 

33 Михаил, ксйто по-рано се наричал 
9% Велик доместник, главен начал- 

Иоан Дука, вж. тук бел. 90. 
% Константин Тих (Асен). 

145. 97 Сиреч при 



Georgius Распутеге$ 

15. Michael Раілеоіовиѕ Constantinum 
Tichum ай foedus invitat 

У. 3. Kol perà uzgòr thg тоб Вай ив Borlydguy Kove 
стпаутрои соусу Еіоцутс песие чате, Но опоуддс 6 коб- 

тб» дийтуоу Dlhy соб иг ёс В то холд тд» Фао» хи) чот yE 

ЛТохедоуби хой Ogan дуйкоуйъ уе бода, imi полу дилоти- 

Hirur тат отрека реши тот cvvegéor елоМиов, пёнуос дс 

поговайтав Флодгобиетос А дос zair добрее ка! rhy 

двейдадти ёазтой Mugler тў» тир „доуатво» $15. а 

дгитрау, 1 79% вътохи TÒ побтгооу 6 Фит с: ос xul ифуас 

:Форёотихос, хо) дў та» бехи» ngodre? вс сондада 

тотто ко! Меобивопау хо) Чудо» (ёкнуоо удо обаис ха- 
засді» вас а, nul обе йоу нн тд» по» орти laufú- 

уну абтйс ini TË угрҳоонёуо wç пота кубе) 9 иг Виа 05 
TÅ pèv 105 кпдоув глАооо @с Маг gotic ха! Ёаоћакбс, 
соу ни удо тӯ эъ ифадзоонбт абтбс вас? с zul б патио 
156, иду 21028010 yevónevor, Фавтав деапопихфс истабивовой- 
pitva. тт» EG уацоу ледлодбиу то Когатаугуо › Фхейтри ку 

гл пот дободо подс Фа роу йледтоу, идтоі 9 блёотог- 

qor. ха TÈ и» той xýdovg ойто; 6 бабе ел бот, та 

де пер! тс лес бъа Л то, так нё далдевие ес è vret- 

Jiv паошодубоибор то "Рина to хойпате, t5 02 Коу- 

статті поофйаис inhárrero пі9оуис, KAng те xu? TÒ uÀ 
уму 209108 добри, н?) тбу lnoizwv хихадгуорёушу тй» пд- 
Му” “Роџауіас yg svat pigos Фиби ха! “Роршбос вбгойс, 
и) Зуи 9" ос» Рицейосс PER Водубоо теми, où uiy 
9° 25 tdos ànéheye tò» Обо 0 fuod. “с, САМИ поосаътота каг 
gòr ду 114 текуоуонав дур, Фе ür ха? хАутроибаон Tout 

quvévros “ убо" Рарайкой Влбобытойго ха? ў влбдокс. та 

5’ ouv 0с йутеиръв za съунобиятоу 30004 тф обо ovy- 
гае биос dé ye zui zov 0 Кеотстаутігос tnénevs zal 
доп дето, 0 zal  додиоа 01 nè тособтоу 601.906 ин toor 
тў Рона: дабилето. ёла 0° 45 Рароот пабоу iwga лох Di- 
уа Гарт, диий Глоби, хай tòr оббътуот хетрнухафе таб onor- 
дас yE Liur zal пони», TOG полис ппосатитобъта. идутаб- 

Фу ха! derk оёх бМри Беъзйазт, хо! Егивевфин бу плота; 

100 Ирина, дъщеря на Теодор П Ласкарис и внучка на Ив. 
бел. 51. Вж. Златарски, История, ГИ, с. 529. 
ните части на Стара плапина. Вж. Са Бег! пе А 5ѕ агаса, пос. съч., 141. 

10 Силиврия, дн. Силиври, гр. 
Ирина. Бракът с Мария пе може да се отнесе по-късно от 1269 г. Вж. 3 
на Михаил VII Палеолог. 

«в Романия, сиреч Византия. 

163 — Георги Пахимер 

15. Михаил УП Палеолог предлага на Кон- 
стантин Тих да сключат договор 

У. 3. След малко време умря Ирина", 
съпругата на бълга pekua цар Константин. 
След това владетелят”! поиска да сключи е 
него съюз, за да настъпи спокойствие за тези 
при Хемус“? и за самата Македония и Тра- 
кия, понеже [там] бяха загубени много вой- 
ски поради постоянните войнн. Той провсди 
посолство | при Константин! и обеща да му 
даде за съпруга племенницата си Мария, 
втората дъщеря на Евлогия, за която 110- 
рано беше ожевен великият доместик Алек- 
сий Фил. След като бяха положени клетви- 
те, че им се дават и Месемврия, и Анхнало 
(те бяха негови, но императорът ги бе зав- 
зел и справедливо беше да ги вземе стново 
този, който ги владеел по-рано, като зестра 
за бъдещия брак). Императорът изпълни 
условията за брака много щедро и по цар- 
ки. Самият той и патрнархът излязоха за- 

едно с невестата и като стигнаха в Силив- 
рия! 4, стъкмиха там като господарка изпра- 
щаната при Константин и му я проводнха, 
придружена от най-голяма свита, а сами се 
върнаха”, Така императорът изпьлни TO- 
ва, което се отнасяше до брака, а въпроса 
с градовете протакаше, понеже знаеше, че 
с това ромейската империя нанстина ще бъде 
ощетена. А пред Копстантин кзмисляше 
убедителнп предлози, между които и този, 
че той не могъл да [ru] даде веднага, тъй ка- 

то жителите на градовете не се съгласява- 
ли. Градовете билн част от Романия!%, а 
ге — ромеи — и не било разумно ромеи 
да бъдат поданици на българина. Импера- 
торът не отказа напълно предаването, но 
свързваше [това] с раждането на син, така 
че като добие наследник от ромейско потекло 
и предаването да бъде благовидно. Това бе- 
ше открита подигравка и непрекъсната лъжа 
на човек, който ги прикриваше с времето. 
Все пак Константин, макар и против волята 
си, чакаше и сключи договора, ако и от изпра- 
щането на дадената му за съпруга да имаме 
полза не толкова той, колкото ромейската 
империя. След като му роди син Михаил, 
|Мария| негодуваше и припуждаваше съп- 
руга си да наруши договора и да започне 
война, като си изиска градовете. След това се 
случиха немалко неприятности, а биха се 
случили още по-големи, ако императорът 

Асен ІІ, умряла в 1268 г. Срв. тук 
191 Михаил УП Палеолог. 192 Хемус, тук MATOT- 

108 Евлогня, сестра 
в Източна траки 105 След смъртта па 

латарски, История, IH, с. 523. 
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9 А с А ~y 4 р 22-05, 
zè iiy yë о биос nidos поб зй» №оуйу га? rody r} Еброо- 

Наи 
оре ~ у с > a ў 

абур 9905$ nokaut sege тйс бонд izelvov тў ngog тбу Na- 
а г. 2 а ГА з . 

уй» деноса ка! див та Восъвиата) wç к?тки хатолар Èri- 
Јророгиёуо» тр» Тоубошу, пи atròç iain того Вас ик. 

(1, рр. 349; ,—344,,) 

16. Пе moribus habituque Tatarorum deque 
piimo eorum rege ас legislatore 

м, +. 
46 утовтқуіи» те Errerbg ка! го! дави тоқ признать, 85 бро 
ал Нотойв Ууган #4 биора бр Тоуйову, аве иго?! Яшъуоз- 
Моос Аброибти 

у (а p де ЕА Й y 2. * - + О dè Корй atròç хойвизтов ту ário еб» Тоубоо», 

ёбипотти) Че ix tiv zurt адс Катиис доубъ- 
сох то уроке, 206 Кдидив Зорб Тосту, орла тоб дм 
гб» Ер нроу Рориос Едра», 8 35 10 паре тов Ронаѓоқ 

ол коне, ге núhswg 0° 00у xai тб» пооуийтир «с отезбу 
катаотазтоу» Рори), тбу хообоу Фполнод гузо з ибтбуоца 
ўт. rauðs’ Пов кой дхомті фозйс лоосђ бирате ха! китедоу- 

моно. #00» Jè zupu йрештос ха! упр #6 ру» хита отбс 
жайок, Арты uv тбу пъцийте» ка! ёи tå Ivy 
проситати. uç 08 урдзот товоцскот, ёлциуубутєс opiti эі 

с биебчот натддуптов ка умӯссау тб {За иетафиивайъоте xal 
эро», xui Не стиийуоъв алой тории. ко) нет” от лодд 
#5 пурдов @ыЭиоб хогїгто> 0 фи Эду тбу Гоуйосу kubg Фу- 
Мові, ко дуулдотато блох оу уботтви таб дозфавии, бс 
gui трйс 10у iyw zvoluv по иот эор in? аїто?с влоатетас 
Фътав о?у блов линуечодш, 0220 ха?! врачи тв nidora 
пгобзтав. Зои 10 Едзов длабтри ии уигрот ка! фа Ма, 

zul (ЕР те побс понос ха? поутойи, ка! iiy бай ифтархас, 
zui ye tÒ хита бои уепаубутду тв е влооийнъто». ѓур. 
мото уда хидти уоро9 бтр а? Хон 1 Аъкойрув ў Дод! 
zorte (обто yg «< 9ушіогс zul Лажданоуіоцс xul лад» ВАЛО 
я зонодёти зоро) зофойв ии! соретоїс та 5 20уо» Ау) 
Ваза» 2 Н - - ~ - тм 
А" aripi дуубла ка! tò пйу покой, рарж ќу тд пойто?, 
+ Ц ` 2 f ? 
“то Jè ха #6 Каму (йоуоъта tig ло) хатастйвуи, 05 xul 
з я 7 ~ 2 = ес ‘к Kagniwv пофушушу богд» 10 906 90у дадотак», zak 

107 Евфросина, извънбрачна дъщсря на Михаил УІІ Палеолог. 

— Георги Пахимер 

не беше побързал да се сроди с Ногай, като 
му даде незаконната си дъщеря Ефросина 7, 
и така със сродлването си с Ногай не спре 
нападенията на Константин и не развали 
плановете му, тъй като тохарците веднага 
щяха да го нападнат в гърба, ако той напад- 
не войските на императора. 

16. За нравите и сбичаите на татарите 
и за първия им цар и законодател 

У, 4. Този Ногай беше най-силният мъж 
между тохарците, умен военачалник и опи- 
тен практик. Изпратен от вождовете на пле- 
мето около Каспийско море, които се нари- 
чат ханове, с много войски от сънародници 
тохарци, които сами се наричат монголци, 
той нападна северните племена покрай Ев- 
ксинския понт. Тези племена от старо време 
са били подчинени на ромеите, но след като 
столицата бе завладяна |ст латинците| и по- 
ложението на ромеите се бе влошило, те се 
ссвободиха от ромеите и станаха независими. 
С появата си Ногай лесно завладя и покори 
тези племена. Като видя, че земите са добри 
и че племената могат добре да се управляват, 
той се отдели от изпратилите го и завладя 
племената за себе си. С течение на времето 
с тях се смесиха обитаващите във вътрешно- 
стта, имам пред вид аланите“, зинхите!, 
готите“, русите и други съседни племена, 
Тези племена усвояват техните обичаи и вед- 
но с обичаите възприемат H езика и дрехите 
им и [така] стават техни съюзници. И не 
след много време тохарският народ стана 
безчислен и където и да се насочеха войски- 
те му, те бяха непобедими. Така че, когато 
някои От старите им господари ги нападнаха 
като отцепници, не само не ги победиха, но 
и мнозина [от тях| паднаха и загинаха. |То- 
харският| народ обича простстата и е общи- 
телен. Той е бърз и опасен във войната, в 
живота е независим, ав нуждите си == невзи- 
скателен и безгрижен. Техен законодател в 
древно време не е бил нито Солон, нито JIH- 
кург или Дракон (това са били законодатели 
на атиняните, спартанците и на някои дру- 
ги народи — законодатели мъдри между мъ- 
дрите и умни между умните). Законодател им 
е бил неизвестен човек, напълно от долен 
произход, отначало ковач, а после издигнал 
се до Хан (някой би казал архонт). Той тръг. 
нал от Каспийските врати!!! и вдъхнал сме. 

158 Длапни, племе, което 

от V в. на н.е. живяло в степите на север от Кавказ и Каспийско море до устието на р. Дон. 
Техпи потомци са дн. осетини. 109 Зинхи (зихи), жители на Зихия, област на с.-и. бряг на Черно море. 

10 Готи, германско племе. Отначало живяло в областта на Долна Висла. Около HI в.се намира по северните 

брегове на Черно море. Отгук нападали М. Азия и Балканския п-в. Делели се па вестготи и остготи. 

11 Каспийски врата се наричали проходите в Кавказките планини, главно Дервентският проход. 
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лост у народа да излезе, като им обещал, 
че ще побеждават винаги, ако се подчиняват 
на своите закони. А те гласяха: да се пазят 
от изпежване, да се задоволяват с наличното, 
да бъдат общителни, да избягват себичното, 
да обичат общността, да не се стремят никак 
към житейски блага, да употребяват всякак- 
ва храна, без да смятат някоя за нечиста, 
да живеят с много жени и да им възлагат 
грижата за необходимото, та да се умножи 
племето и същевременно да имат това, от 
което се нуждаят, да че придобиват нищо за 
постоянно, да не живеят в построени жилища, 
но да се местят и според нуждата да преми- 
нават на други места. И ако иякога се появи 
нужда от храна, да отиват на лов с лъковете 
или като прободат [вена нај коня, да пият 
кръв. А ако потрябва по-твърда храна, да 
поставят кръвта във вътрешностите на овца 
и да ги турят под седлото, та като се спече 
там малко от топлината, да гн имат за обед. 
И ако някой намери каквато и да е дгипа, 
да я пришие към дрехите си дори ако дре- 
хата няма нужда |от това| (целта е, като го 
правят без нужда, да не се срамуват, ако 
бъдат принудени да го правят от нужда, 
пришивайки ново към вехтите дрехи). И та- 
ка те да живеят в пълно безгрижие, като 
получават от жените в харема копие и седло, 
и дреха и живота си дори, а те в пълно без- 
грижге да придобиват останалото, като вою- 
ват. Спазвайки строго тези закопи на зако- 
нодателя Чингисхан"? (защото сега си спом- 
них името -- Чингис е името, а „хан“ озна- 
чава „император“), те обичат правдивата реч 
и справедливите дела, тъй като едното е при- 
също на свободния дух, а второто на спра- 
ведливия разум. Така че те не се боят да 
бъдат излъгани, ако слушат, когато друг 
говори, и не се боят от измама в постъпките 
си един към друг. 

И тъй, след като тогава се сроди с Ногай, 
вожда им, императорът"3 му изпрати щедро 
много неща, които се отнасят до облеклото 
и до разнообразието в яденето, а освеп това 
цели бъчви с ароматно вино. Той опита яде- 
нето и питието и с радост ги прие, взе и 
златните и сребърните чаши. А пъстроцвет- 
ните вещи, било шапки или одежди (такива 
неща императорът изпрати щедро), той ONH- 
па с пръсти и запита донеслия ги дали шап- 
ката помага на главата да бъде безгрижна и 
здрава и дали пръснатите по нея бисери мо- 
гат да я защищят против мълниите и гръмо- 
тевиците, така че камъните да могат да по- 
могнат на този, който я носи, да не бъде 

12 Чингис хан (около 1155—1297), монголски пълководец, основател на огромната монголска 

нмлерия. 113 Михаил VIH Палеолог. 
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114 Агатиупол (Агатопол), дн. Ахтопол. 
Мадренското езеро или Бургаския залив, може 
Вж. Златарски, История, ІІ, с. 505, бел. 1. 
11. 118 Мария, дъщеря на Hean Асен JI, 
Дука Ватаци, никейски император (1222—1254). 
1277). 122 Acen, сиреч Иван Асен П. 
Асен П. 

115 Кастрициум (Кастрицион), 

1 Мицо, вж. бел. 62. 
119 Теодор 11 Ласкарис, никейски император. 
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поразяван от гръм. Дали, от друга страна, 
разкошните дрехи допринасят против умо- 
рата на тялото. И ако казваха „не“, той ги 
хвърляше настрани. И ако туреше за малко 
дрехата, за да покаже приятелското си раз- 
положение, той я свадяше веднага и взима- 
ше обикновената си кучешка или свча кожа 
и носейки я, се гордееше повече, отколкото 
със скъпоценните одежди. Така постъпваше 
и с шапките, като предпочиташе удобната за 
употреба пред ненужните, макар и скъпо- 
ценни. Ако ли онзи измисляше, че |подаре- 
ното| е полезно, този казваше на приноси- 
теля за каквато и да е дреха и за каквото и 
да е друго, че е богатство. Веднага с доверие 
започваше да го носи, като не обръщаше 
внимакие ни па скъпсценните камъни, ни на 
бисерите, а на ползата. 

17. За Мицо и как той предал на императора 
град Месемврия 

У, 4... Прочее като имаше Ногай [за 
съюзник], готов да нападне Константин и да 
ограби земята му, ако той нахлуе в неговата 
[ромейска] земя, императорът здраво вла- 
дееше не само Месемврия и Анхиало, но и 
Созопол, Агатиупол!!*, Қастрициум?% и дру- 
ги някон крепости, които императорските 
пълководци бяха спечелили и завоювали за 
императора, и ги държеше, разбира се, в 
ръцете си, без да отстъпва дори сянката на 
|някоя| крепост. Наистина той владееше от- 
давна по право Месемврия, която получи от 
Мицо“. А този Мицо, нека се върна назад 
и да разкажа по-ясно, бе зет на Асен”? и 
водеше дъщеря му и беше баджанак на 
Теодор Ласкарис". Този Асен, който според 
историята се беше свързал и с императора 
Йоан Дука! и заедно с него нападаше 3a- 
падните области, имаше прояви на всякакво 
благородство. След неговата смърт Мицо пое 
като българин властта над българите. Случ- 
ваше се той да раздразни и императора, така 
че често враждуваше и воюваше с ромейските 
войски, но се случваше да раздразни и много 
български велможи и да се натъкне на голе- 
ми неприятности. Защото, завиждайки му, 
те минаха на страната на Константин!“, 
който по произход беше наполовина сърбин, 
Но тъй като той нямашеот своя род право на 
властта, понеже не беше роднина на Асен!?, 
той взе за съпруга неговата внучка! , която 

крепост вероятно около 

близо до р. Скафида (дн. Факийска река). 
17 Асен, сиреч Иван Асен 

120 Иоан ІН 

бн 

121 Константин Tax (Асен), бъдещ български цар (1257 — 
123 Дрина, дъщеря на Теодор 11 Ласкарис и внучка на Иван 
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му бе изпратена от Йоан!“, и така получи 
същото право като Мицо на Асеневото цар- 
ство. И той имаше |за столица! Търново и 
величествено носеше царските знаци. А Ми- 
цо владееше околните земи и ту се задово- 
ляваше с тях и мируваше, ту пък враждува- 
ше с Константин, когото веднъж, преслед- 
вайки го, затвори в нашия Станимака. И ако 
ке си бе послужил с помощта па ромейската 
войска, може би би бил пленен и би загинал. 
Но съдбата наклонява |на обратната страна! 
везните и замогналият се отново Константин 
преследва по-смело Мицо. А той с децата си 
отива в Месемврия н оттам помолва импера- 
тора да го приюти и като откуп да вземе гра- 
да. Императорът веднага изпрати куропа- 
лата! Глава“, по-късно великия папий!?”, 
и той заедно с други и достатъчно войска 
отиде в Месемврия и я присъедини към ро- 
меите, а Мицо отведе при императора по су- 
ша, през Хемус!?8, Той го прие любезно, смъм- 
ра го леко и Мицо, почетен достатъчно | със 
земи] при Скамандер!?, се засели с децата си 
там. Императорът сключи с него договор и 
обеща да даде дъщеря си 9 за най-големия 
му син Moan”. 

18. За договора на императора със сърбите 
и за пътуването на патриарха в Сърбия 

У, 5. За брака на Ирина! ?, първата от 
дъщерите, така се погрижи. А втората — 
Ана --| императорът реши да изпрати на 
сръбския владетел Стефан Урош’?\, за да я 
омъжи за втория му син Милутин! (защото 
първият, едноименен с баща. си!%, бе оженен 
за дъщерята на панонския кралі}. За |из- 
пълнение на] взаимното споразумение | им- 
ператорът] проводи като пратеник йерарха, 
а згедно с него и девойката с преголяма Uap- 
ска свита. Като дойдоха във Вероя!8, те 
решиха да бъде изпратен при Стефан Урош“? 
хартофилаксът Век“, а заедно с него Куду- 
мин Траянополски“, И императрицата бе 
наредила на хартофилакса той да отиде по- 
рано и да разучи по-точно нещата около 

121 Йоан, сиреч Йоан 111 Дука Ватаци. Според Златарски (История П1,с. 477, бел. 2) това трябва 
да е бил Теодор 11 Ласкарис, чиято дъщеря е била Мария. 125 Куропалат, началник на дворцовата reap- 
дия, една от най-важниге титли в императорския лвор, загубила значението си в края на ХИТ в. Вж. Bré- 

пі ет, пос. съч., с. 98, 142. 176 Глава (Михаил Глава Тарханиот), пълководец на Михаил УП] Палеолог, 

1:7 Велик палий, дворцова длъжност, комендант на двореца. Той отварял сугрин вратите на двореца. Вж. 
Вгвртег, пос. съч., с. 355. 128 Хемус, според Златарски (История, 111, с. 493, бел. 1) това не може 
да бъде Стара планина, понеже Месемврия е на юг от нея. Тук с Хемус са означени Дервент и Странджа. 
Вж. тук бел. 94. 129 Река в М. Азия. 120 Ирина, дъщеря на Михаил УП! Палеолог, която обещал да 
омъжи за най-големия син на Мицо — Иван Acen II, бъдещ български цар. 18 Вж. тук бел. 130. 
12 Пак там. 193 Ана, дъщеря на Михаил УП! Палеолог. 2% Стефан Урош І, сръбски крал (1248—1276). 
15 Милутин — това е Стефан Урош 11 Милутин (1282—1321), сим на Стефан Урош 1. 138 Стефан Драгу- 
ткн, сръбски крал (1276—1282, на север до 1316), по-голям син на Стефан Урош Г. 17 Сиреч на унгар- 
ския крал. 128 Вероя, дн. Бер. 1 Стефан Урош H Милутин. 220 Йоан Век, хартофилакс (завеждащ 
сохивата на патриаршията), впоследствие цариградски патриарх (1275—1282). 144 Кудумил, траяно- 
полски епископ, ` 
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112 Липенион, Липлян, 
на сръбския крал. 

дн. град в 

Georgius Распутегез — 
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Георга Пахимер 
—- 

сърбите — какъв е начинът на живеене, ка- 
къв е редът при тяхното управление. Защото 
тя предварително бе приготвила преголяма 
свита за дъщеря си с всякакъв царски бля- 
сък. Нему прочее бе наредено да разучи и 
да извести, преди патриархът да пристигне 
в Сърбия. А те, като пристигнаха, не самс 
не видяха нищо от това, което се отнася до 
Посрещане на| свитата и което е достойно 
за обикновена власт, но като гледаше при: 
слугата им и покритата носилка и особено 
евнусите, Урош запита: „Гези пък какви са?“ 
А като чу от тях, че това е царски церемо- 
ннал и че са към свитата на княгинята, той 
учудено каза: „Ай, ай, какво е това? Този 
начин па живот не ни е привичен.“ Каза и 
същевременно посоча към девойката, обле- 
чена бедно и заета с предене на вълна, и со- 
чейки я с ръка, каза: „Пие се стремим към 
такива девойки.“ Техният живот наистина бе 

напълно прост и беден, като че живееха от 
лов и кражба. След като се завърнаха, из- 
пратеннте разказаха точно па патриарха и 
какво са видели, и какво са чули и развали- 
ха доброто настроение в хората около него. 
Те се уплашиха и за себе си да не попаднат 
направо в тежки засади, защото не можеха 
да вярват на мъже, невъзпирани от срам и 
укор. Между това те вървяха напред, като 
някои продължаваха неохотно и бяха подо- 
зрителни към всичко. Когато пристигнаха 
в Охрид, оставиха там княгинята с прислу- 
гата и свитата й, а сами бавно продължиха 
напред, след като проводиха при Урош ве- 
стителк. Когато се вестиха в Полог, което на 
техен език би значело „Божия горичка“, и 
вече се насочваха към Липенион!*°, оттам би- 
ва проводен пратеник — техният посредник, 
по име Георги‘, комуто шайка мъже устрои- 
ли засада и му навредили. Хората на патри- 
арха и по-рано бяха слушали за засадите и 
се плашеха, но тогава ги обзе голям страх 
да не им се случи и на тях нещо неприятно. 
Ако те правят така засади на своите, и то 
на знатни и началници, едва ли биха поща- 
дили чужденците. А те чуваха от Георги 
неща във връзка с посолството, съвсем не- 
съответствуващи ча царските намерения и 
изобщо лоши неща. Те отиваха да се сродят 
със сина, който ще царува след бащата, тъй 
като първият от синовете на Стефан си бе 
счупил крака и не участвуваше в обществе- 
ния живот. А Георги избягваше да говори 
за някои неща и премълча споразумението. 
А шо се отнася до опасностите по пътя, той 
посочи, че и сам бил пострадал. Като виж- 

част Косово поле. на 143 Георги, пратеник 
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144 През 1273 г. (Petri Possini Observationes 
Хемус“ (-- Стара планина) се означава България. 
VIII Палеолог, е третата жена на 
VHI Палеолог. 

22 Гръцки извори за българската история, т. Х 

теза. 

даха това, а и заповедите и исканията на 
императрицата да се грижат за изпълнението 
на нейните заръки бяха строги, отчасти хора- 
та около хартофилакса разколебаваха жела- 
нието у патриарха и началниците да продъл- 
жават да напредват, защото не било нито 
възможно, нито безопасно. При това положе- 
ние стана и друго страшно нещо. Това ги 
накара да подозират, че ако отидат по-ната- 
тък, ще пострадат извънредно много. На- 
истина местните жители вървяха на тълпи и 
често се приближаваха до почиващите, като 
гледаха накъде ще тръгнат. Целта им беше 
да огледат нещата им, та като ги нападнат 
през нощта да ги ограбят. Това след известно 
време и стана. През нощта се приближили 
с безшумни стъпки и като им открадват ко- 
нете, изчезват, бягайки, колкото им държат 
краката. Рано сутринта, на разсъмване, те 
се научиха за стапалото и търсеха побегна- 
лите, но усърднето на дпрещите беше на- 
празно. Те не можаха да научат |нищо| за 
крадците от техните земляци. А безполезно 
беше да издирват и изискват настойчиво, за 
да не би да им се случи нещо по-лошо, тъй 
като се бяха натъкнали на хора с човешки 
образ, но със зверски нрави. Все пак те 
поискаха помощ от тамошните началници (за- 
щото нямаше с какво да се движат) и като 
получиха срещу загубените превъзходни ко- 
не съвсем неравностойни местни коне, ре- 
шиха да се върнат назад. Като намериха 
решението за добро и по-скоро полезно, от- 
колкото вредно, те „обърнаха кораба“, както 
се казва, и преследвани от следващите ги, 
пристигнаха в Охрид. Оттам заедно с кня- 
гинята се качиха в Солун на кораби, като 
зарязаха и брака, и договорите, и споразу- 
менията и се върнаха при императора". 

19. Събитията край Стара планина 
започват отново да тревожат императора 

МТ, 1. Събитията при Хемус“? отново за- 
почнаха да създават грижи на императора. 
Защото споразуменията с Константин и до- 
говорите за брака бяха вече нарушени. Ма- 
pna? настройваше мъжа си да враждува, 
защото, макар и да добиха деца, Михаил“? 
[все] отлагаше въпроса за Месемврия. За 
тях беше ясно, че императорът измисля при- 
чини да не даде това, което той изобщо ня- 
маше намерение да даде. Омразата й бе раз- 
палвана и от презрението на императора към 
майка й Евлогия. А причината за станалото 

Расһутегіапае, Расһутегеѕ, 1, с. 759). 1 С „при 
146 Мария, дъщеря на Евлогия, сестрата на Михавл 

Константин Тих (Асен) след смъртта на Ирина. 1? Михаил 
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беше разногласието в църквата. Така че HM- 
ператорът приписваше на омразата |и към 
него] не само това, че се откъсна от общение 
с църквата, но и че се огради с много схиз- 
матици, които подкрепяше.:* Това Мария 
научаваше от тези, които всекидневно оти- 
ваха при нея (имаше и мнозина монаси, кои- 
то просеха от нея подаяния), и кроеше страш- 
ни неща против вуйчо си, отвращавайки се 
от постъпката му”, както казваше на npo- 
сителите |мопаси|, и ужасявайки се от омра- 
зата на императора към майка й!%0, Затова 
и тя, проявявайки същата омраза, се опит- 
ваше да направи нещо повече, отколкото е 
по силите на една жека. Тя изпрати в Пале- 
cruna Йосиф, когото наричаха и Катар!", 
заедно с други да осведоми елийския!°? ya- 
триарх за станалото, а същевременно, до- 
колкото му е възможно, да възбуди султана 
против императора, та едновременно той от- 
там, а българите оттук да се съберат и опу- 
стошат земята му. Императорът бил омразен 
и на бога като нарушител на вярата в него'°°, 

. a нищо друго не опълчвало бога против хо- 

рата [така], както нарушаването от тях на 
установената от него от старо време вяра. 
На патриарха се струваше, че пратениците 
на Мария говорят верни неща, тъй като той 
научаваше за станалото и от други. И затова 
въпрекн преувеличаването на нещата той 
смяташе, че пратениците говорят истината, 
и не се интересуваше за този, който ги е 
пратил, а вярваше, че хората около алек- 
сандрийския Атанасий и антиохийския Ев- 
тимий ще направят онова, което и сам тот 
би решил да стори. А за султана пратениче- 
ството им беше напълно неочаквано, защот.. 
и в миналото не е имало такова до управля- 
ващите преди него Египет. Освен това и бъл- 
гарският народ не беше [така] известен, y 
да бъде възведен в [степен на| царство, 1 
затова [тяхното] пратеничество му! бе no 
дозрително и тихомълком го отпрати.!5- - . 

УІ, 2. Мария, като коронова сина си Мн. 
хаил! въпреки възрастта му, гледаше го и 
го възпитаваше по царски и при тържестве- 
ните приветствия отреждаше на сина си мя- 
сто сред родителите. Тя много подозираше 
Светослав”, който беше деспот, и коварно 
се мъчеше да го измами. Положението на 
болния Константин! я караше да подготвя 

148 Мария е против сключената в Лион през 1274 г. уния, с която папата е бил признат 
за глава на цялото християнство. В случая е наречена „схизматичка“, понеже останада вярна на правосла- 
вието и не приела унията. 
150 Евлогия. 15 Катар, сиреч „чист“. 

Мария и Евлогия. 
196 Михаил, син на Мария и Константин Тих (Асен). 
пот (срв. тук бел. 47). 198 Константин Тих (Асен). 

199 Защото Михаил VIII Палеолог сключил в 1274 г. унията с Римската църква. 
192 Елийски, сиреч ерусалимски. 

Евлогия, сестрата на императора, са били против сключената през 1274 г. уния с Римската църква. 
15 През 1276 г. Вж. Petri Роѕѕіпі Observationes Расһутегіапас, Распутегев, 1, с. 761. 
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19? Светослав, т.е. Яков Светослав, български AEC- 
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159 През 1277 г. Вж. Petri Possini Observationes Распутегапае, Пахимер, І, с. 761. 
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такива неща, защото се боеше за сина си. 
Тя прочее проводи пратеници и с клетвите 
[си], че не злоумишлява против него, убеди 
Светослав да дойде при нея. А той, упова- 
вайки се на клетвите, дойде в Търново и по- 
иска, макар и па напреднала възраст вече, 
да бъде осиновен. И той тържествено бе оси- 
новен в църква от Мария. След молитвите 
на йерея при [светлините на! свещите тя 
разтвори горната си дреха и прегърна от 
двете си страни двамата - Михаил и Свето- 
слав. След сключването на споразумението 
Светослав, наречен син на господарката на 
българите след Михаил, си отиде у дома. 
Не измина много време от осиновяването и 
постъпилата коварно мнима майка убива!?? 
повярвалия, че е осиновен. Но Справедливо- 
стта не се забави според обичая си много, но 
подбуда човек, който да отмъсти за кръвта 
на несправедливо убития. Но за събитията 
трябва да се върна в разказа си по-горе. 

20. За Ивайло 

УТ, 3. Там имаше селянин, по име Бър- 
доква, който пасеше свине срещу заплащане. 
Гръцкият език сближава това име със „зе- 
ленчук“ (20хоуоу), поради което той се нарича 
и Лахана.!% Той се грижеше за свинете, но 
към себе си нехаеше — не се грижеше нито 
за храната, нито за облеклото си. Хранейки 
се само с хляб и диви зеленчуци, той живее- 
ше скромно и бедно. Често разговаряше с 
другарите си, които бяха също като него, и 
беше явно, че той си въобразява много нещо 
за себе си. Те по-скоро му се присмиваха, 
отколкото да му вярваха. После той бе обхва- 
нат от толкова големи, не зная откъде поя- 
вили се, надежди, стана внимателен към се- 
бе си и отправяше, както можеше, молитви 
към бога. Та откъде той би знаел, и то по 
памет, божествените молитви, като постоян- 
но живееше бедно и почти на полето сред 
пасените от него свине? Прочее той прекар- 
ваше повечето време замислен и смяташе, че 
лесно ще вземе някаква власт. Често раз- 
правяше същото на ония селяни и свинопаси, 
като им разказваше за някакви явявания на 
светии, които го подбуждали да се разбун- 
тува и да вземе властта над народа. И поне- 
же разказваше често тези неща, хората му 
повярваха и вече се отнасяха с него по- 
иначе, отколкото преди. Той съобщаваше, че 
е близо определеното за бунт време. И така 
един ден каза, че е получил знак за действие 

160 Бърдоква 
и гръцкото „Лахана“ са прекори на Ивайло, бъдещия български цар (1277—1279). Вж. Златарски, 
История ПТ, с. 544. 
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191 Константин Тих (Асен). 

и веднага ги привлича за свои помощници. И 
те го следват, като се надяват, че ще извър- 
шат нещо велико. Разпръсват се из страната 
и разгласяват името на свинепаса, [казвайки] 
че му бил даден от бога знак да управлява. 

‚ И като говореха [така], веднага убеждаваха 
хората н към него всеки ден се присъединя- 
ваха [все] повече [привърженици]. Той за- 
почна да се облича по-добре, наметна връхна 
дреха, препаса меч, възседна кон и смело 
се впусна в дела, съвсем не по силите му. 
Тъй като Константин! беше болен (той не 
можеше да се движи, понеже си бе счупил 
крака, и когато трябваше да стиде някъде, 
возеха го в колесница като обикновен товар), 
мнозина се отнасяха към него с пълно пре- 
небрежение и особено съседните тохарци, 
които вършеха набези всеки ден и правеха 
наистина имуществото на мизите мизийска 
плячка! ?. И тъй Лахана се сблъска с един 
тохарски отред, нападна ги с хората, конто 
водеше, и ги разби напълно. И същото на- 
прави в другите дни. И така в продълже- 
ние на немного дни той се прослави. Обла- 
стите се присъединяваха към него и бяха 
напълно убедени, че ще бъдат добре под не- 
гова власт. И Лахана беше прославян на- 
всякъде много. Не минаваше ден, в който 
да не спечелваше повече привърженици от 
предишните и да не се проявяваше смело в 
нападенията. Това изплаши твърде много и 
Константин, а неочакваното съобщение из- 
плаши и самия император. Мислеха, че 
гака случилото се би могло да стане есте- 
ствено само при много велики хора. |От два- 
мата| само Константин загуби равновесие и 
насочи вниманието си към това неочаквано 
явление, за което не само той, но и никой 
друг никога не бе помислял. Императорът 
пък, от една страна, искаше да се оправят 
тамошните работи, а, от друга, разтревожен 
от чутите неща, побърза да изпревари и да 
укрепи крепостите. Той излезе от Констан- 
тинопол и се отправи за Орестиада с най- 
голяма бързина. Императорът тръгна през 
зимата и движейки се по поледици, пострада 
ужасно: конят, вървейки по леда, се спъна 
и падна заедно с него. И ездачът, падайки 
лошо заедно с него, се нарани в ръцете и 
лицето така тежко, че цялото време на по- 
хода не беше достатъчно да се заличат ра- 
ните, следите от които останаха до завръща- 
нето му. Щом владетелят влезе в Адрианопол, 
в същия момент бе съобщено за убийството 
на Константин. Лахана с всеки ден се усил- 

182 Понеже мизите от Мизия, област в М. Азия,били твърде сла- 
би, за да се отбраняват, те били нападани и напълно ограбвани. Оттук се явява и изразът „мизийска пляч- 
ка“, който означава пълно ограбване на дадена област или място. 
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ваше и мнозина се присъединяваха към него, 
понеже се отнасяха с пълно пренебрежение 
към собствения си цар. Пък и Светослав!" 
поради интригите на Мария бе вече премах- 
нат. Близкьте от хората на Константин бяха 
унищожени поради злоумисъла на Мария. 
Колкото пък оставаха, едни от тях бяха за- 
подозрени в заговорничене, а други наисти- 
на заговорничеха. И Константин, останал 
сам или с малцина, реши да нападне Лахана, 
който вече напълно пренебрегваше и него. 
Той подреди войските си, а сам се возеше на 
колесница. Онези, на които той повери за- 
щитата си, се отпуснаха. А Лахана също 
идваше срещу него и още щом се появи, вед- 
нага нападна и го разби напълно.!%* Той го 
закла като жертвено животно, без да беше 
направил във войната нещо достойно за ца- 
руването си. След като погуби една част от 
войниците му, останалите използуваше като 
свои. И вече държейки здраво в ръцете си 
страната, той се залови с градовете й, про- 
възгласяван за владетел и цар, не престава- 
ше да гл завзема. Такива бяха неговите ра- 
боти и така с всеки изминат ден той все по- 
вече се усилваше и щастливо преуспяваше. 

УІ. 4. Като се понатъжи, както е редно, 
от това неочаквано събитие и желаейки да 
осигури своите придобивки, доколкото ги 
владееше сигурко след загиването на Кон- 
стантин, императорът пожела да ги дооси- 
гури чрез сближаването си с Лахана. И като 
изпрати хора, мъчеше се да събере сведения 
за варварина, та да узнае дали той е в съ- 
стояние да напредва и в бъдеще, след като 
е започнал така скромно и твърде лесно е 
преуспял толкова много. И възнамеряваще 
да го ожени за дъщеря си, ако [пратениците] 
сметнат, че той е достоен да управлява бъл- 
гарите. Все пак той виждаше непостоян- 
ството на съдбата, която ту подарява най- 
големи блага, ту като наклонява везните на 
другата страна, отнема и това, което човек 
е имал отдавна, а пък | виждаше и това, че] 
добродетелта прави сигурно това, което чо- 
век притежава, и го кара да се надява, че 
ще получи онова, което няма. Затова той 
силно заподозря съдбата да не би, като е 
дала неочаквано много нещо, да отвеме всич- 
ко бързо, и даденото от нея, когато няма до- 
бродетел, да помръкне бързо, така че човек 
да не успее да се зарадва, че го е получил, 
и вече да съжалява, че го е загубил. Затова 
обмисляйки тези неща, той свика своите хо- 
ра и се съветваше. Той виждаше, че българ- 
ската власт се нуждае по необходимост от 

Possini Observationes Расһутегіалае, Пахи- 
мер, І, с. 761. Също Златарски, История, ІП, с. 551. 
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165 Йоан, т.е. бъдещият български цар Иван Асен IH (1279—1280). 1% | 

Води началото си от управляващата фамилия на пелопонеските князе (principes). 

бъдещ владетел. И императорът противопо- 
ставя на Лахана сина на Мицо — Йоан, 
Той виждаше, че на първия помагат да по- 
лучи властта щастието, дързостта и обстоя- 
телствата. Предпочете Йоан, тъй като по 
произход и родствени връзки беше достоен 
за властта. На мнозина се понрави мнението 
синът на Мицо да стане зет на императора 
и така, като бъде поставен на принадлежа- 
щия му от по-рано престол, да бъде подкре- 
пян и от самия император, от една страна, 
поради правата на Мицо и доброто отноше- 
ние на дедите му към ромеите, а, от друга 
страна, поради грижата на императора към 
него като на тъст към зет. Естествено било 
възгорделият се от внезапното щастие и сми- 
рил се малко Лахана от нападенията на яви- 
лите се там ромейски войски или да попад- 
не в робство, или да избяга и се скрие, тъй 
като нямало къде да се укрепи. Търновчани 
лесно щели да предадат Мария и сина й, 
защото злините и спрямо тях не били така 
малки, че да се забравят. 

УТ, 5. След като се посъветва по тези въ- 
проси, императорът изпрати хора и поиска 
тайно съвет н от патриарха. Този бе напълно 
благосклонен към Мицо ис писмото си оказа 
влияние за решението. Удостоен да даде съ- 
вет по тези въпроси, същото написа и Прин- 
кепсът!% йеромонах Теодосий, който вече 
бе избран за патриарх!*, защото Евтимий 
Теополийски! беше умрял. А не е лошо да 
се каже как стана това. Патриаршеският 
престол! бе овакантен и мнозина от източ- 
ните епископи се явиха, едни идвайки от 
там, а други се намериха тук, поканени от 
Евтимий. Защото, когато патриархът се бе 
вече разболял, хареса се и съветът на ана- 
зарбския Теодорит", а именно да дойдат 
по покана на патриарха достатъчно еписко- 
пи, та напълно безупречно да изберат този, 
който ще бъде извикан след него. Но понеже 
се търсеше човек, който ще бъде полезен, и 
никой не отхвърляше Принкепса, този човек 
можеше да бъде веднага и избран и повикан 
[за патриарх]. Императорът обаче, като по- 
гледна сериозно на това, заподозря подиграв- 
ка и обзет от подозрение, обмисляше как да 
не се изложи някак на присмех. Той твърде 
добре знаеше, че Принкепсът поради съби- 
тията не е напълно в единомислие с църква- 
та, но мислеше, че ще се подчини заради 
предложената му голяма чест, обаче не беше 
напълно уверен. Ако бъдел избран и не от- 

16 Принкелс, фамилно име. 
16? За патриарх 

на Антиохия. 188 Теуполийски, сиреч антиохийски (Антиохия била наречена от християпите Теуполис). 

189 Става дума за антиохийския патриаршески престол, 
Киликия. 

120 Аназарбски, т.е. на гр. Аназарба в Стара 
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стъпел, той, като удостоен с толкова голяма 
чест, не щял да го слуша, а и избралите го 
щели естествено да пострадат не по-малко, 
понеже, макар и да са го удостоили, биха 
били пренебрегнати от него. И така той пи- 
са, и то тайно, на патриарха, та като проучи 
дали е така, да допусне избирането, Изпита- 
нието стана посредством пишещия това. Той 
беше много близък с Принкепса и затова за 
изпитанкето бе предпочетеп пред другите. 
Тогава съгласко тайно изпратеното писмо от 
императора до патриарха патриархът писа 
на пишещия |тази история| да посещава че- 
сто Принкепса и като заговорва по въпроса 
за патриаршеския престол, без той да подо- 
зира, умно да проследи мислите му и да 
улови намеренията му, а също уверено да 
го убеждава, че ако бъде избран и се под- 
чини, ще получи патриаршеско достойнство. 
Това и стана, след което владетелят, отна- 
сайки се с него като сгзбрап, му изпрати 
приятелско писмо и го направи съучастник 
във важните работи на съвета. Тогава про- 
чее, след като им взе мненията и преди тех- 
ните това на господарката, той изпълни ре- 
шението на съвета. И като изпрати хора, до- 
веде при себе си Йоан!" от троянските места 
при Скамандер (той живееше там и имаше 
достатъчно [земи] в прония)!"°, промени му 
облеклото и го нарече свой зет и цар на бъл- 
гарите. Даде му гмето на дядо му — Асен — 
и обявявайки това име тържествено пред ця- 
лата си свита, определи съответното наказа- 
ние за тези, които по навик не го наричат 
така. Той призоваваше тези от българите, 
които бяха готови да се присъединят, за да 
ги награди веднага, а на онези, които проявя- 
ваха предпазливост, изпращаше дарове и ги 
ласкаеше. Той ги уверяваше, че ще бъдат 
добре, ако приемат за цар Йоан и се отцепят 
от Мария. Той уреди тези неща от Адриапо- 
пол. А някои, които се присъединиха вед- 
нага още при първия слух, той облагодетел- 
ствува и [така] привличаше българите с obe- 
щанията си. 

УТ, 6. Когато пристигна в Константино- 
пол, бе му съобщено за скорошното идване 
от запад на Михаил". Той беше най-малкият 
син на деспот Михаил“. Отначало носеше 
името Димитрий", но след смъртта на баща 
си промени името сп в негова памет. Падна- 
лата му се част от бащиното наследство му се 
струваше съвсем несъответствуваща на го- 
лямото му достойнство, получено от владе- 

11 Йоан, син на Мицо. Вж. тук бел. 165. 17? Прония, пожизнено владение, давано за заслуги или 
срещу задължение за военна служба. 

ка епирския деспот Михаил I1. Вж. тук бел. 95. 
(1237--1271). 

По-късно 
3. В. Удальцова, Советское византиноведение за 50 лет, Москва, 1969, с. 188 сл. 

с 13 Михаил П Ангел Дука Комнин, 
175 Димитър (после Михаил), син на епирския деспот Михаил 11. Вж. тук бел. 95. 

наследствена. Вж. общо 
172 Михаил, син 
епирски деспот 

пронията сганала 
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теля, който му бе вече обещал да го направи 
зет. Затова, вярвайки на потвърдените с клет- 
ви грамоти, той изостави бащиното наслед- 
ство и отиде при императора". На импера- 
тора предстоеше да омъжи две от дъщерите 
си — Ирина“? и Ана"? (Евдокия беше още 
малка). Бракосъчетанието на Ирина с вече 
провъзгласения за цар на българите Асен! 
бе извършено твърде тържествено. Той носе- 
ше същите знаци като царските с изключение 
на тези по наметките, които бяха от вълна. 
Имаше и спогодба: ако работата тръгне доб- 
ре, да влезе в Търново заедно с войските 
на императора, ако ли не — да бъде отново 
почитан като деспот на ромейската държава. 
Бракосъчетанието бе извършено при тези 
условия, а после ставаха постоянни съвеща- 
ния как и занапред работите да вървят ус- 
пешно. А на брака на Михаил с Ана, втората 
от дъщерите на императора, пречеха някак- 
ви църковни канони, които в миналото бе 
съставил Сисиннй и ги бе укрепил със [з2- 
плаха за] сигурни отлъчвания. И тъй Ана! 
[kenara] на деспот Никифор: беше родна 
братовчедка на императоровата дъщеря Ана, 
а Никифор и Михаил бяха родня братя. По- 
nexe на брака им пречеше шеста стелен род- 
ство — от едната страна, четири, а от друга- 
та две — трябваше съборно разглеждане на 
тези въпроси и негово постановление. След 
като прочее разгледаха въпроса, те решиха, 
че връзките между царете, като станали в 
интереса на мира, трябва да бъдат трегирани 
по-снизходително, отколкото тези на дру- 
гите хора, а станалото против каноните ще 
трябва да се изкупи с милостта към молещи- 
те се. След като пречката бе отстранена по 
този начин, Михаил бе провъзгласен за дес- 
пот и се ожени за княгиня Ана. След това 
Михаил даде клетви, че ще служи на импе- 
раторите, а пък Йоан — че ще бъде постоя- 
нен съюзник на ромеите, ако стане цар на 
българите, ако ли не -- че и той клетвено 
ще служи вярно на императорите, провъз- 
гласен от тях за деспот. 

УТ, 7. Но императорът поиска най-на- 
пред да залови Мария, да не би тя, като 
подреди добре работите си, да осуети плака 
му. И затова бързо изпрати при нея много 
хора не толкова, за да разстроят тамошните 
работи, колкото кротко да предразположат 
[българите] да предадат Мария и да приемат 

176 Михаил VIII Палеолог. 17? Ирина, дъщеря на Михаил УІІІ Палсолог и съпруга на Ив. Асен ІН. 
178 Ана, дъщеря на Михаил VII Палеолог, съпруга на Михаил, сина на епирския деспот Михаил И. 173 Асен, 
сиреч Иван Асен 111. 180 Сисиний И, цариградски патриарх {996—998}. 14 Ана, жена на деспот Никифор, 
сина на епирския деспот Михаил IE, и дъщеря на Евлогия, сестрата на Михаил УП Палеолог. 182 Пики- 
фор, деспот, син на епирския деспот Михаил П и брат па Михаил (Димитър). 133 Мария, българска 
царица, жена на Константин Тих и дъщеря на Евлогия, сестрата на Михаил У1 Палеолог. 
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134 Сиреч Иван Асен 111 и жена му Ирина. 

23 Гръцки извори за българската история, т. Х 

децата!“ па императора. Мария разбра, че 
се е намерила в безизходно положение и че 
е обкръжена от две злини: от една страна, 
новопоявилото се зло — Лахана пападаше и 
опустошаваше страната и само с набези за- 
владяваше околните земи, а, от друга сгра- 
на, настъпващите войски на императора ста- 
ваха все по-многочислепи. Те лричиняваха 
вреди на бедните и на тия [които живееха] 
извън града, а тези в града и знатните | тях те 
се мъчеха да привлекат по всякакъв начин. 
Затова страшии безпокойства измъчваха ду- 
шата на изплашената и за себе си, н за сина 
си [царица]. И понеже не можеше да се про- 
тивопостави на двете страни, реши да при- 
влече единия от двамата, но да извлече от по- 
стъпката си повече изгоди. Тя реши прочее, 
че е редно да се обърне към императора, 
което без съмнение беше прилично за нея, 
която спазваше изискванията на целомъ- 
дрието и задълженията си към покойпия (а 
задълженията бяха без съмиение да не съ- 
жителствува с убиеца). Редно бе за нея да 
търси да бъдс спасена от този, от когото бе 
получила |царското| достойнство. Затова тя 
реши, че е справедливо да се обърне към им- 
ператора и да го помоли. Но тя разбра колко 
малко това, което бе пожелала, ще й бъде от 
полза н че то е твърде много нереално. Нейна 
грижа бе да заздрави властта за себе си и 
за сина си Михаил, а императорът и на сън 
не би пожелал да изостави децата [сп], които 
бе започнал да настанява, и да даде властта 
ча онезк. Така прочее тя напълпо се отказа 
от помошта на императора. А да се обърне 
към варварнна! и да иска да се споразумее 
с него, за да може сама да продължава да 
управлява народа, тя реши, че такова наме- 
рение е безсмислено. Певъзможно беше чо- 
векът, който се стреми към властта, да се 
споразумее с тази, която я има. И държането 
на императора я караше да се замисли и за- 
грижи. Императорът нямало да остане спо- 
коен, щом веднъж е започнал да враждува 
заради властта на децата, Тя прочее реши 
да пренебрегне задълженията сп към покой- 
ния, да пренебрегне и упреците ва хората, 
ако бидейки господарка, се отдаде ка такъв 
човек, стига само да разбере, че решението й 
ще бъде от полза за нея и сина й. А то беше, 
както изглеждаше, да се предаде изцяло на 
свинопаса, да му отвори вратите ка царство- 
то и на града и да се свърже и заживее с 
него като деспина с цар. Като обсъди тези 
неща, тя веднага проводи хора (защото пра- 
теничеството на императора пе я оставаше 
да се бави), които да открият на варварина 

185 Сиреч Ивайло. 
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желанието и намеренкето й. А той като чу, 
най-напред привидно прояви гордост и за- 
почна да важничи пред пратениците, въз- 
гордявайки се някак от това, че тя бърза 
да му подари властта, която той още не бе 
спечелил с меч и с по-силна войска. Все пак 
той прие условията па брака много трудно 
и тежко, за да не би някой да каже, че е 
женолюбец и женкар. Той се боеше да пе 
би да го изнежат нравите на тия, които ще 
го приемат и които ще го презират много, ко 
все пак се съгласи заради мира и за да не 
се пролива кръв в междуособни войни, но 
като човек, който не приема, а оказва благо- 
воление. След като двете страни направиха 
клетвен договор, тя му отвори вратите и като 
го прие вътре, омъжи се за него! И sana- 
пред псеха заедно знаците на царската власт 
и така тя си подготвя, както мислеше, до- 
стсен противник на императора. Слухът за 
случилото се, както беше естествено, доста 

много смути императора, който, измамен в 
надеждите си, реши да не пада духом, но 
заслужено се отврати от недостойната й по- 
стъпка, с която тя опозорила рода си и по- 

губила властта си, като я предала на един 
съвсем недостоен човек. Той не щял да може 
изобщо да се противопостави и да задържи 
връхлитащата татарска сила, която вероятно 
нападала него, от една страна, като открит 
враг, а, от друга, понеже бил ненавиждан 
т съотечествениците си. Като казваше това, 
императорът ве преставаше отново да из- 
праща войски, който да се бият, и подгот- 
вяше падането на Мария. А на Лахана омръз- 
наха нежностите на жена му и пожела да 
живее по варварски, като твърде много при- 
вличаше [на своя страна] окръжаващите го 
хора. Той наистина разбра, че | срещу него] 
от две страни се готви война и че нежности- 
те, каквито и да са, не могат да отстранят 
военните опасности, така че често се караше 
с нея ий нанасяше удари. Преценявайки, че 
заобикалящите го събития не търпят никак- 
во бездействие, той привличаше на своя 
страна българските велможи и се готвеше за 
война срещу двете страни. Защото поради 
станалото той не можеше нито да сключи 
примирие с тохарците, нито да спечели хо- 
рата па императора. Поради това ще-неще 
той се готвеше, доколкото можеше за борба. 
Защото, като получи неочаквано власт, той 
вскаше не само да я има, но и да я заздрави. 
А като нападаха и неприятелите всекиднев- 
но ствън, той по неволя се принуждаваше 

Observationes Распушегапае, Pachymeres І, с. 
1922, с. 82—84. Златарски, 
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да воюва. Той знаеше, ако и да беше вар- 
варин, че ще трябва да се сражава, макар 
да не желаеше, Затова завързвапите от него 
схватки излизаха успешни. И противниците 
не бяха в състояние да се противопоставят 
на неочакваните му нападения и силната 
войска се боеше от срещата {с него], защото 
оцелелият шеше да сп изпати зле. Да пад- 
неш в ръцете на Лахана беше равносилно 
на смърт поради крайната му кръвожадност, 
Варварският му нрав не познаваше що е ми- 
лост към нещастпите по съдба. Порадн това че- 
сто, макар и по-силни, [нашите] се отправя- 
ха срещу врага паднали духом от страх пред 
ужасите, ако бъдат плененн. Лахана прочее 
беше обкръжен от многочислените войски на 
Асен. Освен това някои от противната стра- 
на, пленени против волята им, се чувствува- 
ха добре веднага след случилото се, тъй като 
се отърваваха от тиранина и се присъеди 
няваха към императора. А пък отмъкнатите 
там паши войници не можеха да се падяват 
на спасение, тъй като бяха наказвани като 
врагове. 

УТ, 8. После работите се протакаха и не 
можехме да се надяваме на друго спасение 
от злините освен на надеждата да се спасим 
от [camma] варварин. Това спасение от H3- 
лезлия [на поход варварин]| настъпи скоро. 
Той наистипа не можеше да избегне промен- 

ливата съдба, на която надменно приписва- 
ше всичко, и затова бе известено, че е бил 

победен от тохарците. Търновци, конто OT- 
давна бяха настроени против Мария, благо- 
дарение на слуховете за станалото намериха 

удобен случай и решиха да я предадат заед- 

но със сина й на хората па императора H 

приеха деспот Acent”, защото нему отдавна 
принадлежеше управлението на българите. 
Мария, която беше бремекна с плода на вар- 

варина, бе отведена със сина си Михаил при 

императора (той за втори път беше дошъл в 

Адрианопол) H бе предадена на подходяща 

стража. А Асен с Ирина, след като ныпера- 

торът пристигна в Копставтипопол, влязоха 

безпрепятствено в Търново — не заедно, а 

тя след него — н бяха приветствувани като 

царе. Между най-изтъкнатите [в Търново] 

беше и Тертер, към когото българският 
народ беше много привързан к когото бъл- 

гарите величаеха. Него императсрът пожела 
да го сроди с Асен и да го почете с дсстойн- 

ства, защото у него влечението към царската 

власт беше голямо. Освен това беше явно, 

че макар да беше стратег, той се домогваше 

до по-зисок пост. На плановете | на импера- 

i8? През февруари 1279 г. Вж. Златарски, История, ПТ, с. 565. 188 Георги Тертер І, бъдеш, 
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тора] пречка беше женитбата [на Тертер]. 
Ако |императорът| приеме да го почете, като 
има такава жена, без да е сроден с "Асен, 
това значеше по-скоро да се прибави най- 
голямо количество масло към пламъка на 
неговите замисли. Затова той му обеща да 
го направи деспот, ако се разведе с жена си 
и се ожени за родната сестра на Асен. Това 
и стана, а жената на Тертер бе отведена при 
императора и бе предадена под стража в Ни- 
кея заедно със сина си Светослав. Родната 
пък сестра на Асен се омъжи за Тертер и бе 
почетена с деспотско достойнство (УІ, 9). 
Асен имаше привидно полза от сътрудниче- 
ството [с Тертер] и властта над българите 
държа малко време. После те веднага се раз- 
бунтуваха (българският народ е склопен към 
измяна и по-скоро може да се вярва на по- 
лъха на вятъра, отколкото на тяхната пре- 
даност). Явно беше, че те отдавна са замн- 
слили измяната. А умовете им възбуждаше 
Тертер, който тайно вече се домогваше до 
царската власт. Той и иначе бзше подозиран, 
но се прикриваше само с родството си с 
Асен -- нима той наистина ще предаде този, 
с когото се е сродил? Асен съзираше бунта 
и се боеше да не го изпреварят с извършване 
на злото ,та да не може да избегне опаспостта. 
Затова той замисли да устрои бягството си 
под благовиден предлог и с печалба. И му 
се удаде да сполучи. Съкровищата на бъл- 
гарското царство, най-хубавите, които има- 
ха, взети ст победените ромеи, когато ги 
предвождаше едко време император Исак!®®, 
лежеха в съкровището по-скоро за показ, 
отколкото за употреба. Тези неща и каквото 
имаше друго удобно за носене те скрили под 
дрехите си и излезли през нощта от града. 
Те се престорили на хора, които излизат из- 
вън града, за да си отдъхнат и отпочинат, 
но веднага с най-голяма бързина избягали 
към великия град. Най-напред влезли в Ме- 
семврия с царска пищност и разкош, за да 
не бъдат открити като бегълци. Така те се 
отправили с кораб по морето към Констан- 
тинопол. Когато пристигнаха в манастира на 
архистратега при Анапл!9, владетелят не 
ги приемаше дпи наред, разгневен много за- 
ради бягството им. Той приписваше всичко 
на техния страх и малодушие, с които про- 
валиха за кратко време резултатите на тол- 
кова труд и походи. Но тъй като останалото 
не можеше да се поправи, бе им позволено 
да влязат в Константинопол и да се предста- 
вят на императора. А Тертер по желанието 

139 Исак II Ангел, виз. император (1185--1195). Войската му била победена в Тревненския проход 
през 1190 г. 
издигнат от Константин Ведики. 

196 Днапл, местност и селище близо до Цариград, известни с храма „Св. Архангел Михаил“, 
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Dievnreyuévos ouv) ойд» ёхеуос ёлоѓн, САХ Yrgipe уобтои, 
пот? pè» тодар notè д: Ўатёоо пообулгохуобиевос.  ЗдойАдвроу 
0 Фа ки? йхозтес та болац. т 0с ха9 ы отипдолот, 

"ка! 6 пбтоб #6 по ngolfawe поту. wç 92 и49ъос сау 

на българите завзе изоставената царска власт. 
И скоро след това се чу, че се възкачил на 
царския престол и че, коронован като цар!” 
станал владетел на българите. Това са съ- 
битията досега, а за следващите ще разкажем 
после. 

УТ, 19. През същата година, макар да бе 
лишен от Търново и от съпругата си, Лахана 
не можеше да стои спокоен. Той събра дс- 
статъчно войска и обсади търновци. И още 
докато Асен беше вътре заедно с протостра- 
тора”? Касимбек!”8, когото императорът бе 
удостоил с това достойнство, попеже по-рано 
бе благосклонен към Асен, разби ромейските 
войски. Първо, когато отвън на помощ на 
тези вътре идваха около 10 000 души, пред- 
вождани от протовестиария!% Мурин, Лахана, 
разположил се на лагер при Диазвепа!?, 
нападна с малко войска тези огромни сили 
и като влезе в сражение с тях на 17 анте- 
стерион!”", разби ги напълпо и извърши TO- 
лямо клане — едни |изби| в сражението, а 
други, които плени сам, по-късно посече же- 
стоко. След малко време, на 15 посейдеон!”, 
той отново нападна откъм външната страка 
на планината хората на протовестнария Ап- 
рин, който водеше около 5000 войни, които 
накрая победи, а него посече, Тогава той, 
биейки се зверски, извърши много подвизи, 
тъй като се сражаваха яростно. По-късно, 
когато Асен избяга, а царската власт беше 
взел Тертер, той реши да отиде при Ногай 
и да го моли да му помогне. Но и императо- 
рът от своя страна не стоеше със скръстени 
ръце, но сам изпрати при Ногай Асен с мно- 
го дарове, молейки го да не пренебрегне вла- 
детеля от рода на българите, но да го защи- 
щава като брат и човек, който търси правата 
си. Разбира се, Ногай прие дошлия по-рано 
Лахана, но прие благосклонно и Асен. Впро- 
чем той прие подаръците и на двамата, но с 
това бе затруднен много. Задържайки ги дъл- 
го време и водейки ги със себе си (двамата 
имаха едни и същи намерения против Тер- 
тер, макар да спореха помежду сн за цар- 
ството и да се различаваха извънредно мно- 
го), той не правеше нищо, но прстакаше, 
като даваше обещания ту на единия, ту на 
другия. Те робуваха по неволя на настрое- 
нията му. Накрая той урежда пир и те пре- 
калиха в пиенето. А когато се бяха напълно 

191 В 1280 г. 192 Протостратор, длъжност и титла. Имал грижата за императорските кошошни. 

133 Касимбег (Касим), покръстен татарин, удостоен от императора с титлата протостратор заради преда- 

костта му към зетя му Иван Асен ПТ. 198 Протовестиарий, длъжност и титла. Той бил началник на 

императорския гардероб и съкровище (Вт &һіег, пос. съч., с. 130--131). а Диавена, вероятно дн. 

Девня. Вж. Ага Магвоз, Аш sujet de la localisation de la Гог{еззе médiévale Доадогта! Aeshna, Studia 

за!сап!са 1970, стр. 103—112, и посочената там литература. 15 Ha 17 юли 1280 г. Вж. Златарски, 

История, Ш, с. 570. 19? На 15 август 1280 г. Вж. Златарски, История, 111, с. 570. 
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Я - - n, # аз 3 

М23 у «а 0% Табта паобуоу хвиегиоу уоари?, ка бло 

уойрб» въуотйӣ» бсабтос бс оёх офоћло opiom ёл) тотобто» 
- = Е А э х а з 

ту тар ёххллунбу каталрофаифиос Нод” ВАЛ xul 0016 
- ~ > СХ > =». Y, 

тов #6 ovugigov пообўуш, воть хо9° аугру бороћос ize» 
+ > ғ и - “ 

куо пробао: съухротогибту ка! длд уовфбу 009. 
~ -~ - + ВЕ 

ninte уой» Пе у овес ixelve тв тф доретато Вуридп you- 

fi я бу ав а 6е0д оуд» Гуоута tò “6 Ст «ута подв те то» досега Сводврор, буду EX ст 
- ~ - ` 3 

зб» Фи об хоў хай kappáruv Фу кирф,” xal тб п005 тои 

198 Евфросипа, извънбрачна дъщеря на Михаил VIN Палеолог. 19° 
VIII Палеолог (роден след брата си Андроник П Палеолог), провъзгласен за 

1280 г. 209 Сиреч Апдроник 11 Палеолог. ?® В 
Пахимер, І, с. 765. 29 Сиреч сърбите. 29% 
на императора и преминал на страната на сърбите. 
който бил недоволен от тоза, че 

на сключената през 1274 г. 
глава па христаянската църква. 
ператор Теодор 11 Ласкарис. 

Котагипа, 

постоянно се появявали 
уния с Римската църква, съгласно която папата се признарал за върховен 

205 Влемид (Никифор Влемид), православен монах, 
209 Теодор П Ласкарис. 

Georgius Pachymeres — Георги Пахимер 
ята етапа тесен пее нн дана --1------- -2-2--:- -- 

опили н загубваха разсъдъка си, изведнъж 
Ногай скочи като от сън в припомняйки TO- 
гава, както можеше, споровете им (Асен бе- 
тие седнал до него, а Лахана и протострато- 
рът му Каснмбек — по-долу, един срещу 
друг), заповяда па хората си така спокойно, 
като че ли нямаше да направи нищо, да 
сграбчат Лахана, както беше седнал. Той 
каза: „Този е враг на баща мн императора и 
изобщо пе заслужава да живее, но да бъде 
посечен.“ И онези внезапно му хванаха ръ- 
цете от двете страни и му забиха меч в гър- 
лото, като го убиват на място. После запо- 
вяда най-лошото и срещу наблюдаващия TO- 

ва Касимбек и слугата веднага убива и него, 
като му забива меча в шията. Тогава и Асен, 
който наблюдаваше това зрелище, се вцепе- 
ни напълно и се уплаши много за себе си. 
И той би изпитал съшото, ако Евфросина 198 
не беше се застъпила и не го бе отпратила 
след малко. Но за това толкова. 

21. Сръбската войска опустошава земите 
чак бо Сяр 

ҮІ. 22. А императорът, желаейки да 
упражни във военното изкуство и багрено- 
родния Қонстантин!, роден след императо- 
ра“, като му придаде много и големи BOCHA- 

о чалници, изпрати го на Запад”, тъй като 
трибалите? се бяха разбунтували. Те бяха 
поверили войските си на някой си Котани- 
ца? който бе изменил па императора, иопу- 
стошаваха страната чак до Сяр. 

22. Писмо на Влемид до Яков Български 

УТ, 23- - - Това накара и него? да пише 
и да докаже също въз основа на писания, че 
тези, конто са възстановили мира между 
църквите, не са се излъгали до такава стс- 
пен, а и [са действували|, без да са целели 
изгода, че този мир сам по себе си е здрав 
благодарение на техните дела и че е основан 
въз основа на писания от другаде. Попада 
му в ръцете писаното от премъдрия Влемид”? 
до император Теодор?0%, което започва така: 
„Търсещият не навреме и получаващ навре- 

син на Михаил 
съимператор (1282—1328). 

Petri Pessini Observationes Расһутсгіапае, 
византийски пълководец, който изменил 

204 Сиреч патриарх Иоан ХІ Век (1275--1282), 
разни писания, папалащи привържениците 

Константин, 

Вж. 

близък па нм 



Georgius Распутегез — Георги Пахимер 

Бохлуаоіас кодот» 19 “от: мо пбдос One уу й 
побс джатофо yhy обр” ngooljuov фёооута, 

(1, рр. 476,-—477.) 

ANDRONICUS РАГАЕОГОСО$ 

23. Пе еіесііопе Mariae геріпае 
е regno Bulgariae facta 
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(П, р. 15) 

24. Пе legitima uxore Тепетв 
абв ітрегаіоғе reddita 

ү, 20. 2444 тойга дутотқиёуш» xul Та 6 Васћаў той 
Tror, 9» др раз а Богбущио» 6 hoyos даут тоб ву 
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207 Якоз Български. Това е 

дума вероягно за Skoa Сзогослав. Той сз 
Йоан ХІ Век в своя творба споменава, че 
PGr CXLI, Ко. 976 р. Вж. също Ив. 
Последните дни на архиепископ Яков Охридски, 
Следователно Petrus Роѕѕіпиѕ е прав, 
мид е писал ло българския спископ Яков. 
Палеолог. 
VIH Палеолог. 
защото огказал да оглави посолството в Рим за сключване на унията. 

214 След като била предадена на византийците, тя била 
215 Вж. тук бел. 211. 

21? Те. въпросите, произтичащи от възстановяването на схизмата (разделяне. о 
218 Георги 1 Тертер, бълг. цар (1280-1292). 

с Римската църква. “3 Михаил VII Палеолог. 
затворена. Вж. Расһутегез. Г, с. 447 сл. 
пагриарх (1275—1282). 
отново на двете църква). 

Якоз Прозрхий, 
съвременник и пряягел на Нактфор Втэмад. Златарски, 

съми ява дори, 
Влемяд е писал под: ura Bovlyapias @ойзлохолот. 
Снегаров, 

Проучвания върху българското средновековия, с. 116. 
когато в бележка 

208 Андроник П Палеолог (1989—1328), син ва Михаил VIII 
209 Сиреч да се обяви против уннята с Римската църква. 

211 Теодор Музалоп, вслик логотет при Миханл МПГ Палеолог, койго по-рано бил бит, 

163 

it ме“, и писакото до Яков Български”?, за- 
почващо: „Имам болка, която ще съобща 
при духовния лечител.“ 

АНДРОНИК ПАЛЕОЛОГ 

23. За изгонването на царица Мария 
от България 

І, 2. Тези, които го?08 подбуждаха към TO- 
ва? (това бяха Евлогия? и Теодор Mysa- 
лоц?!), изглежда, бяха обхванати от гняв 
поради станалото"? Явно беше, че търсеха да 
се оправи църквата, а и мислеха, че са спе- 
челили умовете на мнозина. Те се гневяха 
срещу покойния | император|”, защото пър- 
вата от тях бе заточена |от него| в крепостта 
Св. Григорий заедно с дъщеря си, съпругата 
на Раул, а омразата й се увеличаваше от 
случилото се с Мария“, нейната дъщеря и 
господарка на българите, за която споменах- 
ме в разказа. Той пък се гневеше, защото 
единствен беше бит с тояги от родния си 
брат Дъв като наказание за това, че отказа 
да оглави посолството до италийците”. Те 
двамата обвиняваха патриарха 8 и го ga- 
плашваха, като казваха, че той е отговорен 
за сполетелите ги неприятности. 

24, Императорът връща на Тертер 
законната му съпруга 

І, 20. Докато се разискваха тези неща”, 
Тертер”, за когото посочихме, че стана цар 
на българите след оттеглянето на Асен“? от- 
там, проводи пратеници и си поиска съпру- 
гата. Той отстрани родната сестра на Асен? , 
тъй като се бил свързал с пея незаконно, 
пък и защото тамошната цъоква не го допу- 
щала до светите таинства, понеже, както 
казваше, бил постъпил незаконно със съ- 
пругата си. Като съобщаваше това, Тертер 
заявяваше, че предпочитал след това да 
сключи договор. Затова императорът?! из- 

охридски архиепископ между 1234 и 1246 r. 
Изгозия, ПІ, с. 53), смяга, че става 

че автор на писмого е Влемид. Но самият 
Вж. 

911—212. Ив. Дуйчев, пос. съч., С. 

към Пахимер (т. 11, с. 744} пише, че Вле- 

210 Евлогия, сестрата па Михаил 

312 Загатва се за сключената уния 

216 Йоан ХІ Век, нариградски 

229 Иван Асен 111. 2% По we- 
ланието на Михаил УП Палеолог Георги I Тертер напуснал законната си жена и се оженил за сесграта 
на Иван Асен IH. * Андроник И Палеолог. 
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25. Andronicus Palaeologus 
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222 Войската начело с протовестиария Тархапкот била 
Привидно той имал за задача да опустошава съседните вражески 

от 03 ха! піку puy iv ту ботѓооу ист: 

Georgius Распутегез — Георги Пахимер 

прати да доведат съпругата [му] от Никея? 
където се пазеше, и я изпрати на Тертер" 
който също веднага щял да изпрати сестрата 
на Асен. Това и стана. После, тъй като бе 
невъзможно Асен да царува над българите, 
защото Тертер беше станал вече силен, им- 
ператорът сключи договор с последния (на- 
истина той нямаше годни за воюване ромей- 
ски войски), а Асен остави за ромейски дес- 
пот съгласно предишните споразумения с 
баща му. 

25. Андроник Палеолог обещава на деспот 
Михаил да му даде за съпруга дъщерята 

на Асен 

1, 27. И тъй, когато времето течеше така, 
тежка болест връхлетя навсякъде войската? 
и причиняваше смъртта на мнозина. Чумата 
простря тежката си ръка върху тях и те 
мряха един след друг. Накрая самият стра- 
тег протовестиарий стана жертва на боле- 
стта. След това оцелелите, без да са извър- 
шили нещо героично, се завърнаха. По- 
късно сама нарицата?? лично заедно с мъжа 

г Никифор? измамват коварно Михаил”? 
и го подмамват с клетви, че ще го омъжат 
за дъщеря си. Те го залавят, без той да за- 
подозре, че раждането му е пречка“, и cpe- 
щу много пари го изпращат окован на импе- 
ратора. Императорът го почете и го държеше 
свободно в затвора, като го сгоди за братов- 
чедката си, дъщерята на Асен”?. Но Михаил 
често се опитва да избяга, обаче съдбата бе- 
ше винаги против него и той биваше веднага 
залавян и затова бе поставен под стража. 
За едно негово бягство, последното, станало 
след години, аз ще говоря на съответното мя- 
сто в разказа си. Императорът прочее отиде 
в Солун, както ще кажем своевременно, а 
Михаил бе поставен под стража. С него бе 
и родната му сестра. Нея Тертер? бе nony- 
чил от баща му, севастократора Йоан??, като 
годеница за сина си Светослав. Тя беше още 
дете. След като Тертер предпочете договори- 
те с императора, той веднага със сестрата на 
Асен изпрати и нея при императора. 

изпратена от Андроник Ії към Димитриада. 
земи, а в същност очаквал да му 

бъде предаден врагът на императора, а именно Михаил, синът на севастократор Йоан Комнин Ангел, 
който пък бил извънбрачен син на епирския деспот Михаил П. 

съпруга на спирския 
на севастократор Йоан Комнин Ангел, 

на Миханл VII Налеолог 
ския деспот Михаил И Ангел и брат 
Михаил. Cpe. тук бел. 182. 223 
деспот Михаил Il. 

Комнин Ангел, севастократор. Вж. тук бел. 222. 

Михаил, сина па севастократор Йоан 
226 Тъй като е син на незаконнороден, 

Асен ПІ е от Ирина. дъщеря на Михаил VII и сестра на Андроник Ш. 

223 Така Пахимер нарича дъщерята 
224 Никифор І, син на епир- 

следователно чичо на 

Комнин Ангел и внук на еп. 
тук бел. 222. 247 Дъщерята на Иван 

228 Теорги І Тертер. 228 Йоан 

деспот Никифор Г. 

вж. 
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26. Tatari Вишрапат іапѕсиггипі 

4429» Tårs дё xal урос Хиод б» паротобву ѓпітоуиу ду, ' 
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lxinor Ту 2хЎооноўигӯоу жи тв the Махедохбас xut Фойхие 
Зан» потаоу thy збу Месу Тиуотийтр. ruge 98 TÓTE TŘ 
диф! тв» Моби Вонит zariy йоуоутос тойлоу ка! стратпуоб 

‘Ò хоуролалбтус Обилеотблогдов, буђо буаЭ туп ушу» xal. 

абворМе ховиойнгьов" де дА хо? поипуахйс айруце, Фосотс 

вар тў тоё Васо Звошваи, Моос indyw» подло той 
„лротеойиатов Фугудуы, с тўс иг» Гуо» uayalpaç yeyovévai, 
тойс 98 хи} бпопунирии колб тор ixe? пороорбоута потаиду, 
Фудс 0? ёх подр дъидойътес, итд” önn уйс утес #06тес 
тдс досхшоќис diexnalovtes, ў подб» elyor Ереууоу, йот пой 

жоу даддътес шс &Bovhov лАК Фос сбвенМи „бат Ñ дона 
дата CETEL, 

(II, рр. О--81:) 

27. Теғіегеѕ Таіағоѕ а finibus regni 
sui propulsare nequit. Васт ех occiduo 

continente in orientalem transferuntur 

1,37. Той dé увпирайхоб хилд Фаушавиу nitoraouyrog, 
insl тй затих» пезтемис ватртито, ё 92 ха! той Жхъднхоб 
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xal Макгдоуіис хотфхпибоюс Фла) истаддшиоъиботе Еда tots 
Еафабзоутав Фу pý тв хомо, © 9) zul ддбуатоу тутийде 
хитерабнто, toig диназ qoovoloi, 00 под т) даде вс Руоу- 

іу > Фрол. тд 96 ye ВАауыбь, 8 ФА пуздбу дло röv Еш- 
т{00 тўс пбунов ?6 Bikiny хо) nóagw 16 пут дос до диой zoet- 
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230 През 1284. Вж. Petri Роззин Observationes Pachymerianae, Pachymeres, H, с. 837. 
232 yat тду Ew [тоў Aipov] Сууд» „на юг от Хемус“. Срв. тук дунавски скити, тук това са татарите. 

26. Татарите прекосяват България 

І, 29. Тогава??? и облак от крайдунавски 
скити 1, събран не зная откъде и как, на 
брой почти десет хиляди, премина през бъл- 
гарската земя, оплячкоса много от околно- 
стите и се намери отсам Зигос??, Очакваше 
се да отмъкнат от Македония? и Тракия 
плячка, за която се казва, че е мизийска. 
Тогава в земите около Месемврия в каче- 
ството на управител и военачалник беше 
куропалатът Убертопул?“, мъж, надарен с 
честност и ум, Той, уповавайки се на благо- 
честието на императора, внезапно завърза 
сражение и водейки малочислена войска, 
спечели победа над многочислена, така че 
едни станаха плячка на меча, други се изда- 
виха в течещата там наблизо река, а малци- 
ната от масата, който се изплъзнаха, не 
знаейкн къде да отидат, бягаха колкото им 
държеха краката, като си пробиваха път 
през непроходимите места. Те за пръв път 
сега узнаха, че невежото множество се по- 
беждава по-скоро с умно ръководство, от- 
колкото с храброст. 

27. Тертер не е в състояние да прогони 
татарите от царството. Власите биват 

преселени на Изток 

1, 37. Пиратството по морето се засили, 
защото флотата бе напълно занемарена, а 
освен това се съобщи за нахлуването на CKHT- 

ското племе??? (Тертер не беше в състояние 
да помогне на себе си, камо ди на другите). 
Затова императорът? проводи хора и Hape- 
ди живеещите край морето, които бяха го- 
това плячка за пиратите, да бъдат преместе- 
ни във вътрешността, за да избягнат опас- 
ността. Тези пък, които обитаваха във вът- 
решността на Тракия и Македония, той за- 

твори в тамошните укрепления, които не бя- 
ха много сигурни, понеже знаеше, че ще бъ- 
дат нападнати от връхлитащите скити, ако 
не бъдат възпрени от някого, което тогава 
изглеждаше невъзможно. Императорът реши 
да премести на Изток в земите срещу Визан- 
THOR??? власите, които се бяха разпрострели 
в неизброимо множество почти от предгра- 
AHATA на столицата до Визия?“ и по-нататък. 
Това племе обичаше непроходимите места, 
беше привързано към стадата си, а също така 
бе свикнало и на мъжествени битки. То бе 

231 Край- 

бел. 53а. В случая това е Сърнена гора. Вж. Са Нег! пе Аз йгаспа, пос. съч., с. 138—139. 283 Тук 
Одринска Тракия. 
Petri Роѕѕіпі Observationes Расһутегіапае, Расһутетеѕ, H, с. 837. 

238 Визия или Виза, град в Източна Тракия. 236 Андроник 11 Палеолог. #3? Сиреч Цариград. 

24 Гръцки извори За българската история, т. Х 

233 Убертопул, куропалат, управител на Месемврия, разбива татарите в 1285 г. Вж. 
235 Скитското племе, сиреч татарите. 
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1285 г. Вж. Petiri Рози! Отзегуа Попев Распушена 
тук Пахимер пише за 
Вж. Pelri Роѕѕіпі УжегуаНопев Распутегіапае, 
248 Андроник П е братозчед на Мария, понеже е син на Михаил VII, а тя е дъщеря на Евлогня, 
вата сестра. 
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Вж. Рейт Роѕѕіпі Observationes Распутегіапае, Распутегез 

съппопас ив У KH., гл. 27 (вис. 

Georgius Распутегез — Георги Пахи мер 

заподозряко в измяна, а именно че само ще 
се присъедини към връхлитащите [скити]. 
Той реши да гн омаломощи с глоби, за да не 
се възгордеят, спрени на числеността си и 
сглата. Затова им бяха наложени най-големи 
глоби и затова бяха безмилостпо преселе- 
ни?39, За тях преселването бе много по-лошо 
ст глобите. Защото, от една страна, добитъ- 
кът и цялата им стока се предлагаше на евти- 
на цена, а, от друга, тя напълно загиваше, 
понеже се преместваше зимно време. От сто- 
ката им една част бе разграбвана, а друга, 
NEKED н да спелягаше, пропадапе, така че 
власите не бяха в състояние да живеят там. 
Така че след като нещастгето отмина, те се 
връщаха в свсята земя, като откупваха сре- 
щу много пари живелищата си“. 

28. За Лъжеивайло 

ИП, 30. Тогава? случайно отнякъде с 
появи един българин, кобто наричаше себе 
сп Лахана. Той обявяваше, че ще извърши 
големи дела срещу пеприятелите“?, ако му 
парсди императорът. Това отначало развъл- 
нува и самия Бмператор, понеже хората 
виждаха, че е жив н че си въобразява голе- 

ми неща този, за когото се смяташе, че е 
убит от Ногай, вожда на тохарците. Затова 
тайно искаше да узнае от Мария, собствена- 
та си родна братовчедка”, някогашната же- 
па на Лахана, която му бе родила момиче, 
дали панстина този е Лахана. А когато тя 
каза уверено, че това не само ке е той, ко 
че и никак не му прилича, те заподозряха 
много варварина. И той се проявяваше също 
някак възбудено, но все пак играеше не на- 
пълно добре ролята на Лахана, макар и да 
го наркчеха Teka, Обате все пак, като се 
преструваше в божественото си предназна- 
чение, той внушаваше някакъв страх у тия, 
конто го виждаха да си въобразява най-голе- 

ми работи за ссбе си. Затова [хората на HM- 
ператора| го заловнха и го затвориха, като 
|с това| унищожаваха надеждите на мнозина 
в него, | които смятаха, че] той, който си 
бид наумил да паправи нещо добро, не бил 
изобщо варварин и скитник. Но мнозина, 
които чуваха за него, не само не губеха Ha- 
дежда, но се и обнадеждаваха. Защото хо- 
рата, който търпят крайни бедствия в даде- 
но време, без да бъдат подпомогнати от тези, 
на които са се надявали, имат нужда да се 
заловят за неща, който само изглеждат по- 

JT, c. 837. 292 реа 
зае, Pachymeres, II. с. 888. zaai През 1294г. Освен 

тук откъс 40), който случай ce огнася към 1306 г. 
Расћутсгеѕ, П. с. 801. 21 Сиреч срещу татарите. 
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лезии, а о са необиккопенч 
н дошли (овен начин. Така те, 
озлочестя саговете, сс научаваха, 
че :; самите Е © се бсели от варварин на, 
прославян ду тях от някои техни про- 
рецателн. И те обръшаха очи към него и се 
молеха той ла Съдс освобслен н да им бъле 
пОозволско да папеднат згедко с рокелте??? 

Страхът, който варларгте кмаля 
вал смелост и те били готови 
гда рискуват, H да извършат 
одвизи OT TES, кото би извъп- 
тагороден ж, който е храбър 

бъде смел. слушайки това и 
всскедиевио за спосте работи, па 

пмперато па a пдва някак м, че често, 
което лека сазвал па болния, понеже 
веднага ла умре, ако му се даде, боле- 
дуващкят, като то. е взнмал незабел; 13800, 
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В Е? средстзото пе 
се позгиав A 
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ена 
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о, „Ха по, 
осгободя варвариц Лахапа u 
пе може да каже игщо за себе си, по все пак 
сс показа страшен за орав H а 
2 исщастие, ч му възлож: 

пе отоло в земята па 
о Като разсъдн 

бдизките, той го осво- 
требиото. Веднага щом 

т сеше тръгнал па път и всички, 
[1 :0 и далече, псеха с него и 
изглеждаше, че целнят свят бе тръгнал с 
него. Хората па земеделския труд и копачи- 
тс, KONTO нищо друго не знаеха, тези, копто 
караха с остен воловете, пай сле на до- 

мани жевотни п селяцсте напуснаха CBO- 
те земи и земеделския труд и по собствено 
желанге само с тояги и прътн ставаха вой- 
нкци и невъоръжени хоплити, отреди без 
рел, решени да се паредят под знамето на 
Лахана, с голяма y PODSHO JCT, че ще победят, 

когато са с него. Раз збира се, в малко дни 

около него се събра Бензчислимо множество 

сбирщипа, конто пе познаваха нито войната, 

пито строя, копто оправдаваха напълно NO- 

говор ката, че за исвежата во ната е сладка.“ 
Те се устремяваха не като хора, конто ще 
воюват гли ще папада по като та- ‚т врагове, 

KIBA, които ще се пахвърлят върху плячка 
и по-скоро ще се о ‚ отколкото ще 
се стараят [като войници]. Техният устрем 

34 Перен. т.с. Турци, 21% Това показва, че молбите са изхожлали от българското населепие. 
щам arepat, р. в №. Азия. "7 Oirosapa на вашата поговорка „за цевежия чозек морето е до колене“. 
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около новия военачалник беше такъв, че сти- 
чащите се не се спряха дори за малко, но 
също като огнена стихня потеглиха едновре- 
менно на поход с тези, стичащи се като по- 
тоци селяни, орачи и воловари. Императорът 
се научи за това и като се уплаши за народа, 
да не би да пострада нещо, ако нападне в 
безредие и неопитно, а също, ако имат услех, 
да не би да стане някой преврат, изпрати 
при варварина хора и го извика. Когато то- 
зи пристигна, той веднага го отстрани от 
стратегството и заповяда да го турят в сигу- 
рен затвор?*8. А онзи невеж и глупав народ 
веднага се разпръсна по най-бърз начин, ка- 
то всеки се отправя за дома си. 

29. За нападенията на татари и сърби 

ІН, 25. Императорът“ отново бе загри- 
жен немалко от придвиждането, от една стра- 
на, на тохарците, които се намираха в север- 
ните земи, а, от друга, на трибалите. Те си 
служеха с Котаница, който, след като из- 
бяга от тук, се бе присъединил към краля 
на Сърбия и нападайки разбойнически, опу- 
стошаваше съседните земи. Освен това и по- 
ложението на източните земи не беше добро 
поради предишните онези смутове. 

30. За северните татари и за Теодор 
Светослав 

ПТ. 26. За северните тохарци заслужава 
да разкажа, като се върна по-назад (защото 
тсза на изток имаха за кан, както сами биха 
казали, Казан, който води рода си от Халав 
и Anara’), И тъй Ногай, за когото се каза 
и по-рано, бе изпратен някога от вождовете 
на племето, без да бъде вожд, а техен помощ- 
ник-началник. И тъй той бе изпратен с из- 
вънредно голяма войска оттатък към север- 
ната земя, за да нападне като безстопанствени 
различните племена, които някога бяха nog- 

чинени на роменте, но по-късно, след пада- 
нето на Константинопол?!, бяха самостоя- 
телни, разделени на някакви топархии?5?. 
Той ги нападна и като ги покори само със 
страха, който им внуши, подчини ги на то- 
харците, макар по-рано да бяха независими. 
|Тохарците| не само станаха господари на 
толкова племена, но като видяха местата мко- 
го населени, а земята богата с всичко необхо- 
димо, покориха за себе си страната и се обя- 
виха за независими. А когато вътрешните 

Расһутегіапае, Расһутегеѕ, И, с. 843. 249 Анлро- 
ник 11 Палеолог. 290 Апага (Араза). син на Халав, бил женен за извънбрачната дъщеря на Михаил ҮІ. 
251 Цариград бил завладян през 1204 г. 
от топарх. 

22 Топархия е погранична полунезависима област, управлявана 
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259 Туктаис (Токтай), татарин, z КЕЯ } 
Ногай. 255 През 1294 г. 

от Пантелеон, дъщеря на Манкус. 

който заел мястото на убития хан Ногай. 
р Вж. Petri Роззий Observationes Распутег1апае, 

256 Теодор Светослав, син на Георги І Тертер, бъдещ български цар (1300—1322). 

тохарци, на които се следваше да господа- 
руват, ги нападнаха и си потърсиха правата, 
той ги надви с хитрост и с помощта на съ- 
бралото се около него множество. И занапред 
те безпрепятствено се самоуправляваха и 
експлоатираха като господари местата кад 
Евксинския понт. Това продължи години и 
Ногай се гордееше с родството си с импера- 
тора. След като измряха мнозина, на които 
по произход подобаваше да управляват, беше 
останал Туктаис?°°, Той нападна застарелия 
вече Ногай и в станалото голямо сражение 
надви напълно и Ногай загина. Случилото се 
по страната вследствие на настъпилите вой- 
ни и смутове и как цялата земя опустя и 
хората биваха избивани, а оцелелите се пре- 
селиха оттам в тукашните места и как те 
бяха станали главният товар и стока на кора- 
бите, всичко това се нуждае от отделен раз- 
каз, а не някой да го съобщи между другото. 
Между това оцелелият Туктанс стана госпо- 
дар на земите и тохарското племе мина под 
негова власт. А малцина останаха с Чоки?“, 
сина на Ногай, |роден му| от Алака. Доверя- 
вайки се на тях, той нападна земята на бълга- 

рите??5, А и сам Тертер, уплашен от запла- 
хите на Ногай, беше избягал при императора 
и пребиваваше някъде около Адрианопол, 
защото императорът бе отклонил молбата му 
[да бъде приет], за да не би, като го поиска 
Ногай, да предизвика гнева му, ако сам, 
както е естествено, го приеме като молител. 
11 тъй след смъртта на Ногай синът му Чоки, 
доверявайки се на тези около себе си, напад- 
на българите не без основание, защото за 
жена имаше дъщерята на Тертер. Той взе 
със себе си и брата и Светослав? и заедно 
с него пожела да си подчини българите. А 
Светослав като беше беден, срещнал бе ня- 
какъв забогатял От търговия човек Панто- 
леон. Той бе благородник и от царска кръв, 
а другият — прост и обикновен човек. Све- 
тослав се ожени заради богатството за Ен- 
кона??, дъщеря на някой си Манкус, въз- 
приета някога при светото кръщение от Ев- 
фросина, жената на Ногай. Той спечели с да- 
рове симпатинте на българите и като имаше 
за господар Чоки, заедно с него завзе Тър- 
ново. След това Светослав за малко остана 
спокоен и когато реши, че е много по-близък 
на българите от Чоки, защото по майка бе- 
ше българгн (баща му бе от куманите), Ha- 
хвърля се върху зетя и като го нападна ко- 
варно, предаде го на сигурни стражи. По- 

25% Чака (Чоки), син ва 
Расһутегеѕ, 11, с. 843. 

25? Енкона, осиновена 
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деспотство Елтимнр"б, брата па Тертер, и 
самата съпруга па Смилец. Малкс преди това 
и сам Смилец бене станал цар на българите 
по желанеето на Ногай след бягството на 
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28 През 1200 г. Вж. П. Мутаф-чиев, История па българския народ, М, с. 198. 25 Иоаким ТИ, 
п i на Бълга София, с. 217-218. 200 През 1800 г. Вж. 

ик igand, син па Констзытии Тих (Асен) и на 
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т ие зтор, 25° Кръп, крепсст при с. Голямо село (дн. с. Тъжа) 
чек. Пътувания по Ви пгария, с. 210). 29 Елтимир, Срат па Георги І Тертер. 29? Пре: 

Зин :гүайолєѕ Раснушейапае, Расрушетев, П, с. 848. 
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тсра от Солун хора па Радослав заедно с 
велможите на пмператора нападнаха бълга- 
рите на Глтимир, който владееше самостоя- 
телио при Кръп. Елтимнр гв поседи H кето 

ослепи севастократора, гзпрати го па Ch- 
пругата му при гмпсратсра, а ромейскіте 
велможи проводн на Светослав. Тих именно 
Светослав задържа и не ги пусна, преди да 

ги размени с вмператора срещу баща си 
Тертер. И така бяха освободени Струнен 
Тертер, а оттам ромейсквте велможи на брой 
тринадесет. Обаче и след като получи сбрат- 
но баща си, тоќ не го върна на царския пре- 
стол. Светослав го затвори в еден от свокте 
градсве според дошлвя до нас сигурен слух 
и му създаде условия да журсе безгрижно 
в разкош и уединенге. Това направи Свето- 
слав. Той от малък бе затворен с майка с! 
в Нвкея. И отново след нейното освобождс- 
нге остапа съгласно договора заложпик у 
ponerte. По-късно Се їзпретен при баща ск, 
когато бългагският натогерх Ноаким бе npo- 
воден при императора по повод на пякакъв 
предполагаем брак с дъщерята на великия 
стратопедарх? Силадни. Но това беше no- 
рано. 

2l. Императорът дева за съпруга 
на сръбския крал собствената си дъщеря 

ПІ, 30- - - #0 Но той?" имаше за съпру- 
га дъщерята на а родепа му от се- 
страта на Асен”, която бе взел, след като 
даде сигурни клетви. Той имате преди това 
друга - дъщерята па севастохратора Йо: 
от Запад. А преди нся — трета, с която се 
раздели без никаква Доден, Нея, която бе 
нгпълно законна, той изостави п се свърза 
с дъщерята па Йоан. Но сще докато бе WEBA 
законната му жена, той я отпрати при баша 

без да имаше някаква справедлгва приси- 
пея, и се ожени за дъщеря- 

29 

на да се развеле с 
та на Тертер. Тази му Сеше тгета след закон- 

арі? 

ната. А първгта, докато беше жива, изоблич 
следващете като пезаконни. Тъй като импе- 
раторът бе чул, че първата му жепа е умряла 
и сега след нея е позволено на тази, която 

ще се омъжи за него, да бъде законна, като 

тези след първата бъдат отстранени като пе- 

законни, той прочее само разузпа дали вар- 

варипът, кс йто вече бе се склонил към мно, 

като отпрати дъщерята на Тертер, би поже- 

B йерархвят а 

0 В предход. Отговарял за въоръжението и снабдяването на войските. Вж. Bré а те с пос. съч., с. 297. 
ния текст се разказва за изпратения срещу сърбите курепялат Глав: Той идя, че пойската му пе мож 
да се справи с внезапииге пападепия ка сърбите, и гредложел на ор Андроник да СЕЛЮЧИ аре 

договор с краля им. Императорът одобрил този съвет, по като знаел, че сърбите са непостоянни, решил хи 
обвърже сръбския крал, като го ожени за сестра си или дъщеря си. 2 Стефа ін Урош 11 Милутья, сръбскиа 
крал. 272 Дъщерята на Георги 1 Тертер — Ана. 278 Иван Асен ПТ. 24 Йоан, севастократор, вж. тук 
бел. 222. 
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275 Йоан, управител на лазите. 
брат на Стефан Урош 11 Милутин. 
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„218 Стефан Ур ош 11 Милутин, 
278 Андроник 11 Палеолог. 
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лал да се ожени, и то за родната му сестра 
Евдокия, която е вече в столицата като вдо- 
вица на Йоан??. А кралят”? никак не се 
поколеба, но като човек, който ще получи 
най-голямата облага, беше готов при споразу- 
мение и договор да отпрати дъщерята на 
Тертер и да вземе сестрата на императора. 
Той найстика подхранваше надеждите, по- 
родени от императора, и желаеше договора, 
тъй като щял да спечели много. Той наистина 

се боеше за властта, понеже брат му Стефан?" 
бе по-възрастен и имаше предимство по за- 
кона, макар да беше куц н недъгав и освен 
това не желаеше да участвува в политиче- 
ския живот. За себе си той си бе отделил до- 
статъчно земя, а политическата власт беше 
предоставил нему, който шеше да я запази 

след смъртта му за неговите деца. Така че 
и поради това той напълно се съгласи с же- 
ланието на императора и настоятелно моле- 
ше да му бъде приятел и роднина. И обеща 
твърдо да предаде Котаница. Защото, който 
жертвувал жена си, не било редно да щади 
чужденеца. С това се съгласи и императорът. 
И вече всякак се мъчеше да спечели сестра 
си, желаейки да изпълни според закона спо- 
разумението. Защото законната съпруга би- 
ла умряла, а от останалите тази, която още 
била жива, била неистинска и незаконна. 
На следната по ред той предлагал човек, 
който се е освободил от законния брак, и 
при това човек, достоен за достойна жена. 
Но той не я убеди, макар и да каза много 
Други неща. Както беше редно, тя желаеше 

да запази дадената клетва към мъжа си, ма- 
кар и починал, и не с краля на Сърбия, но 
и с много по-голям от него човек не щяла 
да сподели за втори път легло. 

ПГ, 31- - - След това императорът се oT- 
каза от опита си със сестрата. Той реши, че 
кралят на Сърбия е твърде недостоен да се 
сроди с него чрез дъщеря му, но че все пак 
е твърде силен, за да бъде пренебрегнат. 
Страхувайки се от неуспеха, той реши да го 
ожени за дъщеря си. Тази дъщеричка беше 
много нежна, още ненавършила шест годи- 
ни, обичана от бащата, обичана извънредно 
мпого и от майката. Затова той искаше бра- 
кът да се състои, но не поради нужда, а по 
неволя. 

ПІ, 31- - - И наистина той? спечелва na- 
пълно чрез пратеничество краля, когато този 
се научил, че се сродява с императора чрез 
дъщеря му, а не чрез сестра му. Най-после 
бяха направени клетви и споразумения по 
този въпрос и господарката бе наречена „кра- 

277 Стефан Драгутин, по-големият 
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утс, па 000' брат Jouy тб т ао пра ае 
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пар! rovrov хоби Ве потоне #ва?ето. 2400806 pèr 740, ла 

гае? ата тв поосатбита TŐ созо буните китьтоіуто, TÜ 

q” 2р" бохидосив тбу хобћ» фижтас т» тоб Teorie п000- 

лево, tå те торіниос док» отсе , Ят рамо 

тс тыйндос , хай 10 gaoa: tòr Хорст тд» 10 Аро? Хера 
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#15 Фу атусубитуа а току т} пой лоовістаодӯоа котерафето. 
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лица“. Както бе уговорено с пратениците, 
оставаше само после императорът да отиде 
в главния град на тесалийците”, а също та- 
ка да дойде кралят, за да изпрати на импе- 
ратора дъщерята на Тертер, да предаде и 
Котаница и да вземе истинската дъщеря на 
императора, която роменте наричат със соб- 
ственото й име Симонида. И така той живял 
с нея, само че изчаквал да порасне, п се на- 
редил между децата и знатните приятели на 
императора? 8%. 

ТУ, 1. В началото на месец лниеон?8\, KO- 
гато земята бе скована от студ и покрита 
от твърд лед, така че вече и постоянно теча- 
шите реки спряха течението си поради дебе- 
лия лед, вследствие на което замръзналата 
почва порази растенията и папълко унищожи 
посевите, [тогава] късно вечерта в петък, 
когато по стар обичай се поменават покой- 
ниците, императорът излезе и се разположи 
за няколко дни в Дрипия??. И той за извест- 
но време прекъспа пътуването си, за да даде 
па господарката възможност да се подготви 
за път, на император Михаил?" да се пригот- 
ви заедно със съпругата спокойно за тръг- 
ване, а също така да остави време на охра- 
ната ка затворения брат” да излезе подгот- 
вена, тъй като той реши да отведе |със себе 
си] и него. Това [правеше] императорът. А 
естествено беше и тогавашният патриарх 
Иоан? да знае това, което вършеше импе- 
раторът, защото не беше скрито, но бе ста- 
нало известно на всеки, въпреки че импера- 
торът не бързаше да осведомява патриарха 
за това, както и бог според поговорката не 
бърза да осведоми |хората| за безмерното ко- 
личество вода в морето. Патриархът, изли- 
зайки уж да се сбогува с императора, желае- 
ше главно да засегне въпросите около този 
случай. Императорът [се страхуваше), тъй 
като наистина мкого неща се оказаха, че пре- 
чат на споразумението, а нменно: че кралят 
беше взел дъщерята на Тертер, след като бе 
дал ужасни клетви, и изглеждаше, че бракът 
е бил сключен законно, че момичето е мпого 
малко, че сърбинът бил посегнал на балдъ- 
зата на брат си Стефан и на самия импера- 
тор — дъщерята на унгарския крал?8, която 
трябвало да отиде в Сърбия, макар и да била 
облечена в монашески дрехи. Това, общо 
взето, пречеше, изглежда, достатъчно много 
на работата.?8? Поради това императорът 

279 Сиреч Солун. 289 Т.е. бил прист я семейството на пладстелнтс, чийто „баща“ бил византий- 
ският император. Вж. Ф р. Дьолгер, Средновековното „семейство“ ца владетелите и народите 

и българският владетел, СиБАН, кн. LXVI, с. 199 сл. 2% Липеон — февруари (1299 г. Вж. Petri 
Роѕѕіпі Observationes Распутетіапае, Расћутегеѕ, 

x 

П, с. 848). 2 Дрипия, между Анастасиевата стена 
и Цариград. 283 Михаил, син на Андроник П Палеолог и исгов съимператор. "9 Деспот Константин. 
285 Йоан ХИ Косма, цариградски патриарх (1294—1303). 28 Тази дъщеря на унгарския крал е сестра 
на съпругата на Стефан Драгутин и на съпругата на Андроник П Палеолог. 8? Т.е. на замисления 
брак със Симонида. 

25 Гръцки извори за българската история, т. Х 
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88 Андроник 11. 299 Андровик Il. 
Petri Роѕѕіпі Observationes Расһутегіапае, Pachymeres, HE, с. 849, 
За него се споменава в един надпис на охридската 
Ив. Снегаров, пос. съч., с. 212 

290 Дъщерята на Георги 

беше много загрижен, но същевременно мис- 
леше, че църквата не ще може да го отлъчи 
дори ако кралят наруши споразумението 
между него и Тертер, тъй като тя не беше 
длъжна да го споменава в светите тайнства, 
понеже той не беше в общение с нея. Затова 
той? 88 беше смел в плановете си, пе споделя- 
ше с патриарха |нищо| по работата и с много 
голямо усърдие отиваше да изпълни спора- 
зумението. А пък патриархът, дълбоко оскър- 
бен естествено като пренебрегнат в тези не- 
ща, за кокто най-вече бе необходимо него- 
вото мнение, смяташе да каже и нещо важно, 
за да посочи, че и той има не по-малко отно- 
шение към тези неща. Като изключи обаче 
от всяка вина майката на краля, която преди 

бе сметнала справедливи условията, при кои- 
то той се бе свързал с дъщерята на Тертер, 
той реши да говори ясно. Императорът знае- 
ше, че патриархът има такива намерения и 
затова го изпрати в Стливрия, а сам все още 
пребиваваше в Дрипия. 

32. Сръбският крал предава на императора 
жена си, дъщерята на Тертер 

ТУ, 3- - - [За императора! беше важно 
уговореното със сърбина. И като проводи 
пратеници, той потвърди взгимното спора- 
зумение и настояваше да предаде на ромеите 
Котаница и тази, която дотогава имаше за 
съпруга??0, а да вземе срещу това за законна 
жена дъщеричката на императора. (4) Но 
онзи естествено се уплаши да не бъде изма- 
мен в договора E да даде, а да не получи или 
и сам да падне в примката. Затова той поиска 
работата да се извърши, като се дадат сигур- 
ни заложници, при наличието на които да 
бъде готов да се срещне. Той жертвуваше 
всичко срещу единственото нещо — да има 

за съпруга дъщерята на императора. Ако не 
сполучед в това поради някаква измама, той 
смяташе за справедлево да бъдат паказани 
със смърт. Затова бързо се осигуриха взаим- 
но, като си поискаха заложници — той да 
ги получи заради своите хора, а другият да 
ги даде заради детето на императора. При 
тия условия императорът се съгласи.?1 От 
двете страни се изпращат заложници, които 
се разменят посред р. Вардар. Сърбинът пре- 
даде Котаница и дъщерята на Тертер, а в 
замяна получи момичето на императора, из- 
пратено с най-богати украшения и охрана. 
И след като охридският Макарий??? му даде 
обичайната благословия, то получи подоба. 

Г Тертер. 291 През 1299 г. Вж. 
212 Макарий, охридски архиепископ. 

катедрална църква Св. Климент от 1295 г. Вж. 
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дохотетс ate dixarohoyius , филол 95 огрев уптруто 
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293 Стеран Драгутин. 
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294 Мунихион, т.е. ноември (12 

ващи почести, защото и самият крал го по- 
чете повече като дъщеря иа императора, от- 
колкото като съпруга. Той не я посрещна, 
както Сеше на кон, по като слезе от коня, 
коленичил и с почит към императора, я по- 
срещна любезно не като съпруга, а наистина 
като господарка. Тогава и императорът го 
почете великодушно в гр. Солун и го отрупа 
с дарове и почести в продължение на някол- 
ко дни. Той царски падари с големи дарове 
и неговите велможи. После го отпрати, като 
пръсна прескъпи дарове. И понеже брат му 
Стефан бе възбуден, императорът пзпрати 
военна помощ, доколкото можеше, и осуети 
[неговите] опити за нападение. Защото и 
той??3 подозираше, че се излага на опасност, 
тъй като брат му естествено веднага се въз- 
гордял много повече от преди, и затова по- 
бърза да приготви незабавно свойте войски. 

ІУ, 8. Между това, след като бяха уре- 
дили въпросите около краля и доколкото MO- 
жсше, нещата на Запад, те трябваше да се 
върнат. И водейки с подходяща охрана дъ- 
щерята на Тертер и Котаница, те се разпо- 
ложиха някъде извън столицата. И беше на- 
стъпил определеният за посрещане ден. Това 
беше 22 мунихиоп? 9. 

ІУ, 8- - - След като всичко там бе станало 
според замислите на императора, грижа му 
беше само патриархът, който пребиваваше в 
един кът на манастира Паммакарист. И за- 
това често изпращаше хора и го молеше, ка- 
то сс отърси от всяка дребнавост, да излезе 
оттам и да се пренесе в патриаршията”. 
По не го убеди, макар да го молеше много 
пъти. Той даваше някак да се разбере защо 
е опечален от станалото, H то не само от 
онова" 8, но загатваше и за други пеща, за- 
ради който искаше да дойде императорът, 
да дойдат и някои от клира и от архкеренте 
толкова, колкото да пмат достатъчно автори- 
тет, да се изкаже и, както казваше, като бъ- 
де зачетен така няКак като патрнарх, ако е 

възможпо, да поеме отново своята служба, 
ако ли не, да се оттегли и га грекара оста- 
тъка от живота CH в спокойствие (9). Това 
стана на | динеои?" късно през нощта. Ha- 
истина императорът се тревожеше много да 
не би патриархът да се оттегли тогава и 
мнозина да сметнат, че той е напуснал не за 
нещо друго, а само заради споразумението 
му с краля и от това да произлезе смут в 
ърковните работи. Затова той умно реши 

да отиде, за да разбере какво мисли патриар- 

99 г. Вж. Рен! Рози Observationes, Расћу- 
meres, II, с. 849). 29 Патриархът бил недоволен от императора и взнак па протест, използувайка като полод 
Солестта на очите си, отишъл в манастир и пе желаел ла изпълвява задълженията си на патриарх. 

гатва се за брака на сръсския крал с шестгодкшната Симонида. 

296 За- 

27? Динеон, т.е. февруари (1300 г. Вж. 
Раш Роѕѕіпі Ckservaticnes Pecky meriercee, Расһутеєгсѕ, 11, с. 850). 
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Айс, xul taig megi тбу патийруцу отууго utv 00 zai 
тис оду Xaho ги. tte ха 9ісаутос ніх дас ис, ovrt- 

Оргасаутою 02 ка! тб» об» дудрш», он патойоуцв agos 

ела тй Pain ута. 0; лис пароћїттоіу, д ü ха? Gripas 
Cav Куна ка! лофитйадог xat фекмунав поогбоіаю хо) ісою- 
сбу аи», 4 пор съуатиухббнло, ко) под тб» AAR 
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rortoy tg zutuggoretrut 00105 буаоойс поин тео тоб до- 
хоёутос Jixalov пооивтос. ФутЕРОгу è Висдл? Пе тӯ» Елдо 

тобто» влодо ат матавтйс ёт) èv тб теб хоб сеу ауноті 
обл обн» из zul три ОНО балий Это фийто” по ММВ 
үйө дате Toto, Uo ки? пособию а?тов 10 игуйди, 
xóginy 8 ёи утв Тотіруг zal Ф прооететтин кой айтде xal ui- 

туо ха? удиотс тои ни Фулофоств tog èx фтуфу ğero, 2Е 
Сули)» Окншу дуиолио бу Варрарр те хо] 10 пбуто датбоущ 
zui по Му огнуёу Фа! туб доуйс lovte хотолройикоф. ФМ 
iray хай уениву ка! прауцйтш» простифътш» 19 Васо, 
ле» лду влириби» 690005, лбу Ò опиогифшу loydteg, 
тб» d? околеронёню» буотодбтос, xal Фуцаймоайис тобиїттс 
TE хо! тоюбтте йр» табта пойтто ха? пао риќи» ка? пий 
Зли“ пода удо zul [оўу дублыу бай отсос оёх Гаус, 
ко! опоудйс хатолойттну, хи) абыс тйс ди збу убио» сузти- 
хихотатос сёдас хо! дафаЛис , ск и? будз xul пойецов ot- 
Иетову хатепрйвизто. 08 phy d? abdis ки! убио» 26 блиу и- 
196, Öç айзйу oldat, пратиу, 720? удо буби ний кизб 
ха? убив проотетауцбуоу, и? бу Фкуоотодов тор био» йуа- 
убигуоу тойлуу uiv руса negà нада ау «?Хоуот, ovg- 
пМкгадои Ò’ КАК“ НЕ ис тории, ulriav uiv иогу ис drol- 
садо тбу тоцибута, tiy д2 стушкусти «в: пиобуоно», WOTE 

176 пошттс 7 детифуцс xal Сиот, éndong тобутер Фу тубугто, 

и?) Фухекоидбиис тої убиос #0" гу роза уоцёноқ таттеобии. 

хът, обладан еднакво от почит към него и 
от увереност в защитата си. И тъй импера- 
торът дойде и се намери между хората около 
патриарха. И нге бяхме там заедно с други- 
те. Тогава, когато патриархът седна и све- 
тите мъже също седнаха, патриархът изложи 
пред императора това, което смята, че го на- 
скърбява, и заради което искаше да се уса- 
моти и да се откаже от оглавяването на църк- 
вата и от самото духовно звание, ако все още 
би бил принуждаван. Преди всичко той из- 
тъкна споразумението с краля и изложи това, 
което смяташе, че не одобрява, а именно че 
е разтрогнат сключеният очевидно според за- 
коните брак” и че кралят е взел незаконно 
собствената дъщеря на императора, която бе 
дете, че събира всичкото злато и сребро, като 
е увеличил цената на |така| необходимата 
сол, като е поскъпил и желязото и като е 
увеличил много данъците; и, трето, че самият 
той е препебрегван, когато често отправял 
искания за защгта на това, което намирал 
за законно. След това императорът пристъпи 
към защитата си срещу тези обвинения. При 
споразу менкето с краля той не бил проявил 
лично желанге и не бил търсел облага за 
себе сн. Ни най-малко. тъй като той бил по- 
страдал много: момичето, което обичал от 
все сърце H към което бил прувързан, което 
и той, и майката мислели да омъжат подхо- 
дящо за мъж от кралски род, било изтръгна- 
то от родителските прегръдки и предадено 
на варварин, напълно безсърдечен и нямащ 
нищо свято в царството си. Но той правел 
това против волята и желанието си заради 
толкова голямото и страшно опленяване, за- 
ради хората, провинциите и богатствата, 
принадлежащи на империята — едните OT- 
вличани по жалък пачин, вторите до край- 
пост опустошавани, третите непоправимо 
ограбвани, С мир се постигали много неща, 
които оръжието не можело да постигне, и 
с договори, особено брачни, които били твър- 
де добре съставени и сигурни, се уреждали 
такива неща, каквито битките и войните на- 
истина не били постигали. И наистина, както 
той мислеше, това правел съвсем не против 
законите. Защото ясно било предписано от 
каноните и законите, че не е позволено на 
законно взелия съпруга да се отказва от нея 
без някаква справедлива причина и да се 
свързва с друга. Ако лн някой се одързостел 
|на подобно нещо|, одързостилият се щял да 
бъде обвинен в прелюбодеяние, а съжител- 
ството щяло да бъде незаконно, така че, ако 
първата [законна жена] бъде отстранена, но 
е жива, каквито и жени да вземе след това, 

298 Става дума за брака с дъщерята на Георги І Тертер. 



Georgius Расһутегеѕ — Георги Пахимер 

оби Motti ка фи ив уы р 
Fúviv Toyupoŭy züy dddrwy, zai тот идудаув 5 оёх ùh- 
Хоф ти Фбито катад цадав то съуй Аауџа, е и) zul öp- i хорс 1096 пране ппобал завие» реВшобу, 7 иду zul Ри 
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roly 9 кратбу, 
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83. Michael despota Terteris 
filiam uxorem ducit 

рү. 13. ?Еу тобто 0 хе? Miyaga 6 деслбтис thy cyvoxota 
р r + А „ ` к say ngà уобушу бловићйу (1) 8” ў» ý тоб Вим ос аба фа) 

зй те? Търг кепошибт 19 тоб кой Зербав влофдадие- 
бн, ха) Эу Это бутлег, Ерфутос и» Васе, igul- 
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с 
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(П, р. 301511) 

84. Ре Alanis in militiam imperatoris 
transeuntibus 

IV, 16. ` Tetra piv той črove ѓхнуоо угудум" живи да 
игуддъцоу Едуос бог дека ха! #5 убайдас лотобивеоу, Фу 19 
блѓо Тасо пуно» ту, бпоћо9гу Моуй xal тўс бл дину dove 
Хаос ду пони длоћоћдтос , то» лросхорғїу Вов, хо} 

тф 0518081 проайддзта Вийуус ixlrevoy до obrot ваш а 
сфӣс 9блодш, Фъдвоту уобу ка! диуйс ғуоу téte тд xarà 
бъцто ти, ха! тоб Вибе tiv оффи буудЛоутос ixerslav tg- 
parov оу[оуто 06 карбуд” @тотаутоу* абтобс удо уви ко? 
тос тф Хоуй паоиспіоутас, xei de Фу дхьов TÅ игуйда ко- 
тйрдоу. ` xul да тобто ти сфбу йрйну 909г туй изд 
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259 Михаил (Димитър), деспот, сая нз еячоския дъстог Махтал П. 
3% Андроник 11. 59% i 

устието на Голяма Камчия. Вж. В. Бешевлиев, За името Дичина или Вичина Ha р. Тича 
се през 1301 г. в Цариград комега. 

VII, 1962, с. 175—179. 
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те не щели да бъдат утвърдени от закона и 
не щели да бъдат законци съпруги. „Не е ли 
такъв и нашият случай?“, каза владетелят. 
„Попитай прочее тези, които знаят, и ще Ha- 
учиш сигурно, че нге не иначе приехме до- 
говора [с краля], освен като поискахме от 
пратениците да потвърдят с клетва, че закон- 
ната [съпруга] е била все още жива, когато 
той се е свързал с дъщерята на Тертер, и че 
не е жива сега, когато ние го направихме 
зет. От което следва, че онази е незаконна, 
а нашата е законна, макар и невръстна. 

33. Деспот Михаил взима за жена 
дъщерята на Тертер 

ГУ, 13. Между това деспот Михаил?”, 
който преди време беше загубил съпругата 
си (тя беше сестра па императора), се вгледа 
в изоставената от сръбския крал дъщеря на 
Тертер и по взапмно съгласие се ожениха 
със съгласието на императора, а съгласието 
на църквата бе дадено по-късно. След като 
се ожени за нея, имайки от по-рано достойн- 
ството деспот, той предаде това достойнство 
н на съпругата си — бивша кралица. От кея 
той придоби и деца. И ясно беше, че той 
има дъщерята на Тертер като законна съ- 
пруга. 

34. За аланите, постъпващи във войската 
на императора 

IV, 16. Това се случи през онази годи- 
на?°0. А храброто племе па алапите, на брой 
около шестнадесет хиляди, от които полови- 
ната бяха боеспособни, след като се освободи 
от Ногай и от робуването си нему, тъй като 
той бе загинал в сражение, искаха да минат 
на страната на императора?!. Те отидоха 
при епископа на Вичина?? и чрез него MoO- 
леха императора да ги приеме. Тогава източ- 
ните области изнемогваха и бяха в ужасно 
положение и когато епископът на Вичипа 
съобщи за тяхната молба, това бе сметнато 
като добре дошло, тъй като се явиха навре- 
ме. Те бяха военната сила на Ногай и с тях- 
на помощ той бе извършил великите си дела. 
И заради това тяхното идване се смяташе 
като нещо пратено навреме от бога, за да ни 
помогне. До тях беше изпратено император- 
ско писмо и те масово преминаха насам с 
коли и талиги. И императорът приготви за 
тях извънредно много храна от тракийските 

326 Сраза дума за поязилата 
(Вача, Бичинз}, гр. при 

HHBE, 
Вачина 
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35. De morte Азатз, Michaelis 
imperatoris avunculi 
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Мн» бд, ліш дай тбу подс тбу патоа ха! Васа 
уопф и те ха! иппонла» пдро? Фл! тобтос сув» ў LAV хо 
тоз 1 ка! Boulic. 

(П, р. 3154 11) 

36. Rogerius Mariam, filiam Аѕапіѕ 

in тоіітопіит ducit 

V, 12, 3:8 хибте toig 02016 бпоруд в кров niunt пасе вота 
Ха хе? бивтавы джобни“ фуйу yàp zal даб іхоуй» винари 

“3 Македонските земи, т. е. земята на 

и македонските земи”. А техните първенци 

прие п почете любезно. Той им определи 

възнаграждението от държавните средства. 
Освен това снабди с коне, взети най-вече от 
собственихе си войници, тези, който му H3- 

глеждаха годни за кавалеристи. Той ги при- 
даде на помощните ромейски войски и ги 
изпрати ка Изток. Императорът бе наредил 
те да бъдат заселени там. Намерението на 
владетеля бе много обещаващо. Той беше 
научил, че племето е лесно управляемо и 

послушно, а в сраженията много войнствено 

и храбро. И поради това той почти напълно 
препебрегваше ромеите като съвсем изнежени 
и станали много мекушави по неволя, а и 
от злонамереност и умисъл. 

85. За смъртта на Асен. вуйчото 
на император Михайл 

ІУ, 19. Казвайки rosat, беше ясно, че 
те?:5 са готови да се оттеглят и без позволе- 
нието на императора и че ще се противопо- 
тавят на тези, копто рекат да ги задържат. 
Когато се научи за това, и много други не- 
желани неща измъчваха императора? 8. 3a- 
щото, От друга страна, каквато ромейска 
боеспособна войска имаше, като научаваще 
за своите жилища, че вече са към унищоже- 
ние, изоставяха военната служба около им- 
ператора и се оттегляха, за да се погрижи 
всеки за своето. Вуйчо му Асен??? беше умрял, 
а другият му вуйчо, деспот Михаил”, за- 
боля и сам се оттегли у дома си. И всичко 
се крепеше от аланите. Той"? нямаше време 
да ги принуди [да се подчинят, но все пак 
ги задържа с думи за три месеца при клет- 
вено споразумение, че ще ги задоволи със 
заплати или ще ги освободи след това. Той се 
надяваше с писма и съобщения до баща си 
император?! да намери изход за тези неща — 
или чрез пари, или чрез съвети. 

26. Рогерий се оженва за дъщерята 
на Асен, 

У, 12--- Поради това “Ч, поставен напълно 
в затруднено положение, той"? провожда npa- 
теници при императора? и моли да бъде 
приет. Той имал войска, способна да помогне, 

304 Одринска Тракия, Аланите молели и 
дори заплашвали да бъдат освободени да си отидат, тъй като тримесечният срок, за който ce 

били наели, бил изтекъл и Те лълго време носели воснната служба. 392 Алаците. 506 Михаил, 

сина на Андроннк H. 89 Иван Acen III, който бил жснен за дъщеря на Михаил МІН. 
308 Михаил (Димитър), син на епирския деспот Михаил 11, зет на Андроник 11, по-късно се оженва за 
дъщерята на Георги | Тертер, изоставена от сръбския крал (вж. тук откъс 33). 309 Михаил, синът на 
Андроник 11. 19 Андроник 11 Палеолог. 31 В предходния текст става дума за каталопеца Рогерий 
(Рожер де Флор), койго със своята пиратска флота бил в услуга па сицилийския крал Тевдерих (Фридрих). 
Понеже папата поискал да му бъде предаден, за да го накаже, той със съгласието на сицилийския крал 
предложил в 1302 г. услугите си на Андроник 11 Палеолог срещу турците. #2 Рогерий (Рожер де 
Флор). 583 Андроник П Палеолог. ` 
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блот Во мото Васе. Ñv удо ruig Фада, ше ох Se, ха 

иа Буоу уеззатоу zul я бос Мойкой феоттиотоб, пода dè 

ро» хо) тў тўс рую споъдайо ха! Вадъохбтр Лад» Dov- 

Хауфуйл дайадодоу ха тойто ОО? та пілота беда диес 

voçe 0 ибутов ) „в Ванс бай три дуйркт досднеуос iðn Gevi- 

TGOPETY ис touuov onú тд обибаш › xal пита» Е На 

хдводобадо а?дду фузйфугто ка! Хабу пфопедфато, от” Фиат 

улу peen. т 100 ueyáhov досибв табу борат каб ye ка? peu- 

Вод» èn odaga Лаф тў тоб Aav доуило! хифиатйу, тодс 

dÉ ye 41 айтду рфусав тиб просуковаше Янкоуобр» плуретоги- 

тис тв хатй помнох. TÒ YAQ Родово, шс опт, 095 

удкбс zul xark dúo дшжоларб» NUQHIQUTO, пот тойтейдви 

блот dovkeðote хи} тоафташто. (13) пао" 
Лођ) 0 двслбтце ав длоб?л;9 с ивкедътвуияе. 
0 ду poon. sòc Ўлчуг тобтоу sèg Nizoruv студии та сл" и?тбу 

дао стритрудвозта, Фауов JÈ поб уойшас нетем йо 

тду 1доу, хан хитгоба кисть, д таёта dose уогодии: 

Toe fum, сас üç дпцоёта) ‚ 291 бло} шо ёх тўс бухте у= 

етиб, ки! пёруос ovrig, пр от: Вос вис 100т0с, 

' xal 09х0%с лоту lzelvovg шв negl Екатбу örtas, ко! хоорлдд» 

1 )аиӣбзоу zal пон д:до?с подс ёхеіуоос. 7 96 бохов fuc 

АГ полит, olur, хо! ибо" гна удр тоъ дудойи 29001 zal 

таз фу Фог тоё tlmg дғспбтоо inwurvay, 0 д) поопау- 

3:19, Васа хи) тобта ха а пуйвта отъ донкис, 

аъуогхобутос ка тў tu Теотео! Форото, млоойв Файлтег 

хат’ айтоб атас петия, zal то угусудс Пе оби» ви дн, 
ча! тду просауріоцевоу китедкабе. 0220 табта рё» рахоби 
Ёотероу хо} 09 jostu" тбте де Вий ес тога таб 2ддоу тос 
тотис тф "Роутбеоба, 0 dè лба 10 7ейииота, (95 йу ха? 
вас ис а ‚ оёх 0001$ дъй урав ха? идуоис е товойтоис ` 

ха! буму пвотдато › аа проб отнонигтос ха! о е 

ў таў und Вос ос лісі» ауоптьобе, Шотв py” бды» ağ- 
гаркис забс отуекр ину тд атватойбтиа, НОЕ ye хоциата 

тбва Фотё xul ирохаткохик? деда ва! Васа дувуубо то 
пАноти лооботи, ди ти табта ха! Гезоъйгащ просаушр 

ту у ха! 
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където би пожелал императорът. И наисти- 
на, както изглеждаше, той беше истински 
храбър, изпълнен с войнствек дух. Със сме- 
лата си и далновидна мисъл държеше в под- 
чипение разбойническия народ, с който се 

славеше, че извършва най-големите си под- 
визи. Разбира се, императорът, който бе при- 
нуден да започне да поддържа вече наемна 
войска, прие като щастлива находка случи- 
лото се. И като изпрати гаранции с хрисо- 
вул, очакваше него и хората му, за да го по- 
чете с достойнството велик дук и да го на- 
прави зет, като го ожени за братопчедката 
си Мария”, дъщерята на Асен, а пеговите 
хора с подобаващи възнаграждения да на- 
кара да изпълняват военните си задължения. 
Защото ромейската войска, както се каза, 
отслабнала и пръската на Запад, бе прене- 
брегвана и затова търсеше къде да служи H 
да се храни. (13) Поради тази причина и 
деспот Михаил“ бе обвинен и се изложи на 
опасност. Защото, когато императорът го ка- 
раше да отиде бързо като военачалник в 
Никея заедно с подчинената си войска и той 
често ги викаше с писма, те нехаеха. Затова 
той реши да си послужи с войниците на им- 
ператора като с помощници. Те по неволя 
бяха запемарили вече военното изкуство. 
Той изпрати хора и ги събра, но без знание- 
то на императора. Тайно поиска и получи 
от тях, на брой около стотина, клетвено обе- 
шанне, а н сам от своя страна им даде. 
Клетвата подхождаше, смятам, само на им- 
ператор. Те се заклеха Да бъдат врагове на 
враговете и приятели на приятелите на до- 
сегашния деспот. След като за това бе доне- 
сено, императорът прибави и много други 
неща и понеже онзи съжителствуваше с дъ- 
щерята на Тертер “8, заподозря го в подго- 
товка на измяна към него, Той намери ста- 
налото подсъдно и осъди обвинения. Но за- 
това ще говоря малко по-нататък. Но тогава 
императорът даде такива клетвени гаранции 
на Рогерий. А той, след като получи писмото 
[на императора], за да се покаже някак ве- 
лик, не пожела да доведе само толкова вой- 
ни, колкото имаше под ръка, но се постара 
и събра и други, увличайки ги с надежди 
[за възнаграждения| от страна на импера- 
тора. Така че Рогерий нито имаше достатъч- 
но кораби, за да откара събраната войска, 
нито толкова пари, че да им даде аванс при 
гаранция от императора, който щял да им 
даде предостатъчно. Поради това той отиде 
при генуезците и срещу клетвените обеща- 

31+ Мария, дъщеря на Иван Асен ПТ и братовчедка на Андроник ІІ, защото той с брат па Асене- 
315 Михарл (Димитър), деспот, 

за която се бил оженил деспот Михаил. 
зата жена. 
Милутин, 

син на епирския леспот Михаил 11. #8 Бившата жена на 
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лі лото вауойто тойв Видо dosl -yiddag ода зови: 
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Мйопсти, 8 9) кой Buoieig ФЕ åogelov es 09085 #!догу бушуе 

кои тої битогтотифое, ?кйнов Ецкаобюто, 2410 тбу ив 

Роуд роу #15 piya тавас добха, ка 1085 пир” сто ка! 

оис ие тиб бъбивс:, ромводи колб tg оподоуйис хочет, 

(1, рр. 395-397, ) 

87. Ре incursionibus Theodori Sveloslavi 
т subiectas Heemi regiones Гасиз 

Y 118. "Бу тойта д2 ка "Оствупаддавов. ту Возвр, 

me бар TG, Ваойлус, dre бий тру ёи той souin Зврргас те 
Мас дбйфтс бий тд той вас бос хдо паобовати, re де 
ийзду obseg ка? тд» гп? адтй угивобъ тд» Озбпдтиу гпгсутнё- 
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ту бнетёош» доудиво» 2500900» тбу бас мии котафдоуй- 
вис повуийти» xal olor тўс тхпв тб» Populwv хаттар в, 
ДЕ афуйс бс eye кататобун 10 холй тбу Alpov фробоиа. хой 
пали ФМуши TÈ uiv narà който Пон, TÈ 08 хо) д биодоуйие 
простусто. поосёбицос 8° Ту иа тов Хот лоообаћмі, 
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тойс "Остхуто9\4Во (тб удо Тео Фишибун), деолвтом: 
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ния на императора взе на заем около 20 000 
номизми. Една част от тях той получи [в на- 
личност, а другата взе във вид на навло 
срещу [използуването на] ония кораби за 
превозването на войската. И тъй той при- 
стигна, както се каза, през месец гамелион?!? 
в Константинопол. И императорът, който 
пеочаквано получи толкова голяма войска, 
се ободри от надеждата за помощта и стана 
по-уверен в плановете. Той с две ръце им 
изсипа пари и изпразни всички съкровища, 
конто се събираха от постъпилите отвсякъде 
дакъци, тъй като отдавна бяха спрени и са- 
мите заплати |на войниците|, и заплащакията 
на служещите в дворците, определени отдав- 
на от императорите като необходими възна- 
граждения на служителите. Той почете Ро- 
герий с достойнството велик дук, а неговите 
хора възвеличи със специални звания. Пос- 
ле три го направи според уговорката [свой] 
зет“. 

37. Светослав напада съседните на Хемус 
крепости 

У, 18. В това време и Светослав”, HM- 
ператор, както някой би казал, на българи- 
те, било защото сръбският крал заради сро- 
дяването си с императора пренебрегва соб- 
ствената му сестра??, било пак поради ch- 
щата и мъжа й, неговия зет деспота?!, който 
бе задържан по причини, за които се каза, 
било поради изтощението на нашите войски 
той се отнесе с презрение към императора и 
съдбата на ромеите, и възгордян, веднага на- 
падна??? съседните на Хемус? крепости. И 
с изключение на малък брой едни превзе 
със сила, а други по споразумение. Очаква- 
ше се да нападне и другите, след като вар- 
варската му дързост порасне при благоприят- 
ни обстоятелства. Прочее императорът пое 
върху себе си и това зло и сметна за добро 
и спасително за ония места да пресече ярост- 
та на варварина и затова бързаше да им 
прати, колкото можеше, помощ. Същевре- 
менно изпрати па Запад и сина си импера- 
тор, Междувременно той направо подо- 
зираше?5 и управителя на Крън Елтимир, 
зетя на Смилец, който бе чичо на Светослав 
(този пък бе брат на Тертер) и между бълга- 

31? Гамелион септември (1302 г). № Апдроник И приел в 1302 г. всички условия на 
Рогерий {Рожер де Флор): брак с племенницата му, получаване на титлата мега дук (командир на флота) 
и получаване на голямо възнаграждение за рийариге, пехотата и моряците. Вж. Успенский, Hero- 
рия Византийской империи, ТІ, с. 672. > 219 Теодор Светсслав. 32 Сръбският крал Милутин изо- 
ставил жена си, дъщерята на Георги І Тертер, за да се ожени за Симонида. 3" Песпот Михаил (Дими- 
тър) се оженил за бившата жена на сръбския крал, дъщерята на Гсорги І Тертер и сестра на Теодор Cee- 
тослав. Вж. тук откъс 31. 222 През 1303 г, (Вж. П. Мутафчиев, История на българския народ, П, 
с. 204). 33 Хемус, тук Изт. Стара планина. 124 Михаил, син и съимператор на Андроник П. 25 Да не 
мине на страната па Тсодор Светослав. 
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сас нгудопогтёс глоћобри ка! 06 уар об» Трайлв, (19) ха 

8° urov тўс крои таћотооіоҳ xal 2лсуіовис Нл рё xoi 

троағотётахто, пъ» бутёоу xui темата би отовнолас, 

Васдзхі" ау, ot 09 кой бутоМ ил длоадбтес Е vav- 

ха! ёс хот» просвкайето, ка! лросибутас деубретов ката tó- 

Из бу 5охоюс бита morie проста ка! био Е, ас 

‘сас Пу 2у9000с доби тб» Ноу ко Фос фу, кой 

дътеф воз zÈ Bpom подс lxelvovg, ту бивудиау прохафнотде, 5 

по? сти дос xul peydha хадолиууобивуов. ка! тебт k- 

лойтито лор" офъуи» пӣса», р) би уе Вас ис, ФМА aù- 

тб» 9) тбу соу ду xal фиашифишу атф. Ва поосоууғА9 гу 

лоой тб» диф! тё» Коойту, дыд» Виойабс блгубн ретт» 

хо} длістіас гуа ўллтерв, xal наАоу бте тйс демрӣс̧ Te- ` 
м РЯ РА Р s 

Аеотааботс 11, тоб Тъотеой суох», tis ко! 62201010 eiye 

подс тду хостобута TÒ 92506, dik то табта ка) ријудс Exa- | 
РЯ m, mo , e Tp? 

тоивашбуов и пробкой pir патриаруцо поосхале тои Ò kg- 

уре xal кооу, пообутоу хой зй» тўс стунутор, вирей 

Эёутыт qe хо? поуаубу zat тб» 17% ломтнис, ки! aç имаго Ва- 
996 хадивта тд» деспўтт»“ подс ду ка! Ис длодоуйку хато- 

убор дай тў» сатодоонђу ту Піосй» ataç узи кой тіло | 

‚Ато хатв бту, бий туос #506 дянуоу тоб Кото pigar 

рите имаше достойнството деспот. И затова 
императорът желаеше да осуети съюза — не 
само той да не нападне заедно със Светослав, 
но и ако е възможно, да защищава ромеите. 
Затова той изпрати хора и се олита с доста- 
тъчно доверие да го спечели и обеща да го 
почете с пронии от ромейската държава. А 
вярвайки пай-много на тъщата му, съпру- 
гата на Смилец, която му бе братовчедка 
(защото бе дъщеря на севастократора Кон- 
стаитин???а), че ще убеди и омилостиви зетя 
си, той изпрати брат и Михаил Палеолог??? 
и уреди нужното за тамошните места. Импе- 
ратор Михаил? предстоеше да тръгне за 
тази цел, тъй като си подготвяше със свои 
средства домашните работи и се готвеше по 
царски. Понеже беше загубил дадените му 
на Изток пронии поради нападенията на ага- 
ряните??, неговият баща му даде имотите на 
Запад на деспот Михаил?2, с които него- 
вият тъст, императорът Михаил», като до- 
веде деспота от Запад след страшни клетвени 
споразумения, го беше надарил великодуш- 
но и го почете като зет, оженвайки го за дъ- 

щеря си. Причината за нещастието и затва- 
рянето на деспота бе вече посочена по-рано, 
но трябва да се каже и по-пълно. Войници 
от императорските алагии внезапно се изсе- 
лиха от Изток поради нападенията на пер- 
ситевз1 заедно с жените и децата си и броде- 
ха на Запад. Чрез един от тях, |по име| Ко- 
терца 2, той събра около стотина [войни]. 
Те дойдоха и той ги прие, когато бе в града. 
Поиска им клетва за вярна служба и съжи- 
телство, че ще бъдат врагове на враговете и 
приятели на приятелите му. Той им даде съ- 
щата клетва. И като сключи съюза, той ги 
дари с много неща и им обеща [още по голе- 
ми. И това се вършеше |от деспот Михаид|, 
без никой да знае, без знанието не само на 
императора, но и на неговите близки и до- 
машни. Но това бе съобщено от някои от 
хората около Котерца и императорът се раз- 
тревожи страшно и съзря зародиша на из- 
мяна, още повече, че след смъртта на сестра 
му933 той се бе оженил за дъщерята на Tep- 
тер, която по произход беше враждебна на 
владетеля. Затова един ден през месец хе- 
катомбеон? 3 той извика патриарха, извика- 
ни бяха и архиеренте и клиръг, а се явиха 
и членовете на сената, събраха се и монаси, 
и граждански лица. И императорът повика 
на съд деспота. Пред императора той започ- 

325а Константин, севастократор, брат на Андроник 11. 289 Михаил Палеолог, син на Андроник П. 

327 Михаил, син и съимператор на Авлроник 11. 328 Лгаряни, тук «турци. 329 Михаил (Димитър) деспот, 

син на епирския деспот Михаил 11. 338 Михаил УНІ Палеолог. 321 Персите, тук = на турци. #2 Котерца, 
333 р У 

офицер от императорските алагии. Сестрата на Андроник П е покойната жена на деспот Михаил. 

314 Хекатомбеон — януари (1305 г. Вж. Petri Роѕѕіпі Observationes Расһутегіапае, Распутегеѕ, П, с. 858). 

26 Гръцки извори за българската история, т. Х 
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$1 вид тўс то? Teoti влеубуцаву, дубе д яли ко! пё- 

спу Олару тў» купи ко) хтўната TË аф хо) Вос? dlor. 
où рў д” СО xul адтар ту èzeivov olxlay тф дғалбтт Тодрут, 
ппосувин. Фотгооу 9” хидеу дподобуа: лири, убита, 
таїс хота тдс ВлАоуѓотас іохтаїк Фухлавтон. 

(II, рр. 406,—409,) 

38. Ре Аѕапіѕ vidua Irene, magni 
ducis Rontzerii coniuge 

PETEN У,21, 3:0 тебта ка? те мгуд-! 
ас ЕВдонйдос хатадавовете, Keorlov итъдв Аўуоутос̧, зи 
Миу адтад ту тур тоб Йоду Нор ms пездеойу пф zon- 
оорёуту Кейхаме дло Мн, о?деюдс хдог Фоо Ñ тоб тбу yay- 
боб» РкриМХарёкть бриўоси ̀  

ХП, р. 4211.1) 

99. Chranislavus ortu Bulgarus laqueo 
suffocandus traditur 

М,23, Та д2 лг0) тб» ибуау вобха orpariðuata ѓу. 
1 хате офав Эвора проова Мн тп Гарт, бл’ Алсиок ёва 
©бог 105 ла дос Перабу тӯдь хатайайНу кой Tà тїс ёедомас 
удитаодш. ої 8° le те piune холасысдёлас xal ибн, 
ос uyay, xóa фууй ха! dyere? драсиф дфбтас тд феей. 
бю» владдрасхоу, ої дё хатбли” длотйтк, 06 10у, теқ 
блоднрдгїау Йихауобуто. пу гї yg morede, хай тоа ёа". 
буҳбэтс ибрсу хотӣ тбу тобпоу ту Чтаћбу глубь 6 дфууобра-. 
уос, 00 лар? Мо та 3 10 Эе Рейоотс niomoute сфётера. 
$ dè х дитубивъовс одтбдеу Өле pův хой тойс Аолойс дейтто. 

ноос, xal Önà тойс даде, в уто, влуухбисви, блог, 
yE ко? айтд» tòr арфу Етуобиетоу, будда йоду tx Возвр 

на да сезащищава. Говори много и се опита 
да се измъкне от обвинението, но накрая бе 
осъден и на тринадесети кроний??? бе затво- 
рен във великия дворец — той, жена му и 
децата, конто бе добил от дъщерята на Тер- 
тер. Стадата коне, целия му имот и имуще- 
ството |императорът| даде на сина си импе- 
ратор". Къщата му обаче предаде на дес- 
пот Йоан? З?. По-късно той се опита да избяга 
оттам, но това бе узнато и той бе затворен 
в затвора на Влахерните. 

38. За Ирина, вдовицата на Асен, 
съпругата на великия дук Рожер 

У, 21. Поради това? в началото на ве- 
ликата седмица, към края на месец кроний"°, 
той 0 изпрати по море в Қизиқ?“ братовчед- 
ката сн, вдовицата на Асен”? Ирина не за 
друго, а като тъща да омилостиви зетя си?“, 
та да потегли“, 

39. За обесването на българина 
Хранислав 

У, 23. Войските на великия дук? ?, на 
пълко уверени в себе си, се насочиха към 
Герма“, като се надяваха да нападнат там 
множеството перси и да се проявят с храбри- 
те си дела. А персите, смутени само от слу- 
ха, в безредно и позорно бягство изоставиха 
крепостта и се разбягаха. А тези, колто на- 
падаха отзад, веднага се пренатовариха с 
плячка от изостаналите. Освен това техният 
предводител, ако трябва да се вярва, умърт- 
ви някои по начина на итадийците — чрез 
обесване — не по някаква друга причина, а 
защото тези хора искали да вземат тяхното. 
А той избеси, както се казваше, близо два- 
надесет души било направо за наказание 
или за да сплащи другите. Тогава именно 
в изблик, както се казва, на гняв той нарани 
с меча си ч предаде на тия, които ще го обе- 
сят, и самия им предводител Хранислав, 
мъж войнствен, българин по произход, с до- 
стойнството велик чауш“?, Него го бяха 
пленили по време на император Михаил?“ 
във войната против Лахана и го бяха дър- 
жали окован в затвора. Много години след 

335 Кроний, март (1305 г. Вж. Petri Роззий Observationes Расһутегіапае, Расһутегеѕ, H, с. 858). 
336 Михаил, син и съимператор на Андроник П. 337 Poan, деспот, сан на Андроник Ц. 338 А именно 
поради отчаяпото положение на визангийциге в М. Азия (Фаладелряя търпяла голема лишения поради 
обсадата) императорът разчитал най-вече на помощга на великия дук Рогерий (Рожер ле Флор). 339 Кро- 

ний, март (1306 г. Вж. Petri Роззий Observationes Распутегіаляе, Pachymeres 11, с. 860). 249 Андроник Ш. 
за1 Кизик, град на малоазийския бряг на Мраморно море. #2 Иван Асен ІП. 

344 Тъй като се бавел да потегли на помощ на византийците. #9 Рогерий (Рожер). 348 Герма, 
317 Вельк чауш, дворцова длъжносг. Той бил началник на чаушите, които били на раз- 

де Флор). 
гр. в М. Азия. 

313 Сиреч Рогерий {Рожер 

положение на императора за изпълнение на заповедите му. Длъжността била създадена в ХІ в. и била 
заемана от турци. Вж. Bréhier, 
308—399. #8 Михаил ҮНІ Палеолог. 

пос. съч., с. 148. Също Могаусз! k, Byzantinoturcica, 11, с. 
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мо) донос ёр? siguris отиоутибо» полдо Ёстёроу хобу 
дас в tis sorrie Вадд» хо? тиђсос тб guduari тої дка 

исто nì уодуис боупубу г, ка! абтбу уобу тотоу, 0ҳ 

Мугта, Е ізоінох TÄ nazalo TOUTOS Tog блк НЫ патн- 

00800. хйу ха} тобг lyeyóvəer, г? ыў ye подло} хай подс izt- 
теу а буоно vaig той 979006 о?х òl ба плоот“ьоътес беса 
ФЕдоташуто.. А -8 = 

(П, рр. 425,,—426,,) 

40. Ре Bulgaro Ioanne Сћһоегођоѕсо, 
де Theodoro Svetoslavo Ешпигедие 

у, 27. Ку тотф ха! „ив ъва вас 19 yérog Вой уироу, Xor 

пойовхдс тодиАцу, влд тәф фитодебиатос оца тоб подом, 

Тойутс, пои тий» 0:втойрас като Мосіоу, 04 lozvęl- 

ero, дхобшу TÈ хол? дупто ду дойиети, кой шв даъутйктоб 

ої Шраш ушробутев xul zut 200% ѓопиодісос тдс ушоаф 

вадгубс ходфоутов хитетрідоооі А dvahaupúve 900005, ха! 

гс то1ахавіоос тй пооф пфооетииобитос,. тоЕофбротр хо! 

хофъуйтаф т0%5 яунотоус, тд иг лобтоу лой тў Файйоср yi- 

збивуов 2вотето Далготшобеди, Еп хот? бзатоћд» тоб fusi- 

Adug дийуоутос̧ МихоҳА" гта dè бъсу ву тобто бэой ис ди 

ninte totg ёл? Жоуаис дкобсиол, нў Puòg дудойибв те ха! длд- 

euog лабало ута ‚ ха? дай тобте ‘котов ёхе{уос Фан 

дот, ха! ийуив Ра тя ёудгіса поствћшлор0ос глаг” 

хадву длодойе тў хадайк пооафеун, гул иди дуи- 

‘хаоса зб» пфот4рш» р батоны бетш, ха! айс ФкхАт- 

аи хоу дэу длодофцаше Ебухдоба Хабу ёх тоб побои (ко ovy- 

9902 Да, xal тў» Евон с; ребра сфічу буглиуоттос IGNE- 

Са ovè удо » оне» "квхатротв хахосифроос Hoy те 
хобуш, ко! дуой» Járo Я бду ёлі тйу opiriga Я 7 eixes 
ясойу дуапйътас. ко! обтис отоатдс ос угюбиетос бпд тф 

Хогровосхў стботуробути nigdy тра брпабня х0» БО гла 
офута. ка! та и npara Ос пАетатог пафвиястоътс ӯ 

доауйдору. Ту 04 ga Проза ттс oplot та добира, хой 

вада 1097045 TÒ иббоциоу, TÒ тоб хойдиивитой пводоутев, 
0"д та 0 убатос ойх Руи TÈ тўс ситиейас Бра. Öç убо 

Кореи па 90$ Перойу пгдцстото, xul оі ёхгїсг nolol тгуес 
утес ёх тбу катй Зибигъдбоу хост 0:0 тр дъдукди пафиди- 

09 утас ѓу кудбуив ouv ха! Ворас 1родву бебо» › бис 
тб наді» кой обто! сохтаву хг? тута. ха! буойстож 

ёпиолгсбиц ё 2: тоё париуотиа 2001 ду tveg уви, хай ёлгрісдоу| 

349 Андроник ПІ. 
син и съимператор на Андроник П. 

350 През 1306 г. Вж. тук бел. 241. 
353 Кенхрей, крепост край р. Скамандер. 
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това императорът“? го извади от затвора, 
върна му достойнството и дълго време го 
държа като военачалник в тамошните места. 
М щяха да го обесят, ако наистина мнозина 
и заслужаващи доверие хора не бяха при 
застъпничеството си изтъкнали много |него- 
ви] достойни постъпки и не го бяха измолили. 

40. За българина Иван Свинопаса, 
за Светослав Теодор и за Елтимир 

У, 27. По това време? и един младеж 
Йоан, родом българин, по прякор Свинопас, 
може би поради предишното му занимание, 
твърдеше, че бил взел участие в някои вой- 
ни в Мизия?! Като слушал за събитията на 
Изток и как персите безредно, на отделни 
отреди нападали безпрепятствено обезлюде- 
ните области, одързостил се и като събрал 
около себе си близо триста души, въоръжени 
с лъкове, а най-много с боздугани, най-на- 
пред пристигнал до морето и пожелал да 
премине отвъд, докато император Михаил»: 
все още бил на Изток. Когато това бе съоб- 
щено, властниците, които го чуха, се упла- 
шиха да не би да погине селският и неопи- 
тен във войната народ и затова | Свинопасът| 
бе заловен и затворен в тъмница. Девет ме- 
сеца той изтрая в затвора, а после избяга 
оттам и прибягна в църквата. След това той 
си отпочина и отново замисли същото. Из- 
мъкна се тайно от църквата, веднага събра 
тълпата от хора и заедно с тях неочаквано 
бързо премина морето. Наистина те не мо- 
жаха да стоят дълго време в лишения и пред- 
почетоха едно от двете неща — или да 4- 
веят в своята земя, или славно да паднат. 
И когато се събра така цялата войска под 
началството на Свинопаса, те се опитаха да 
се сблъскат с неприятелите. И най-напред 
нападнаха в голямо количество една малка 
група и се проявиха храбро. Но станалото 
беше една шега от страна на съдбата, която 
|накрая| им се надсмя. Те претърпяха това, 
което се случва с гмуреца, за чието (второ! 
щастливо завръщане наистина няма гаран- 
ция. Когато прочее множество перси 06- 
саждаха Кенхрей??, събралото се там пора- 
ди бедствието множество от околните на 
Скамандер земи беше в опасност и се нуж- 
даеше от външна помощ. Щом се научиха 
|за това|, хората на Свинопаса се явиха там, 
построени в бойни редици. Неочаквано и 
внезапно те нападнаха, показаха се мъже и 
надделяха, като враговете бяха обърнати в 

351 Мизия, сиреч България, 8% Михаил, 
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ly ovy хой хи” броћоуіас tÈ misora foovs, Kréna nal Pasie 
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бягство. И тогава, както е редно, дадоха въз- 
можност на обсадените да си отдъхнат. По- 
късно обаче персите се събраха в по-голямо 
количество и всички заедно връхлетяха сре- 

щу тях. И конниците, нападайки със склен 
устрем, победиха напълно пешаците. И като 
обкръжили Свинопаса, убили го. Но не вед- 
нага с обкръжаването му. След като настоя- 
телно помолил хората в крепостта за своя 

{откуп (те му били определили откуп петсто- 
тип жълтици, срещу който обещавали 

‚ да го освободят), а онези нехаели, той заго- 
‚ ворил с тези вътре на български език, тъй 
като [иначе] някои щели да го разберат (той 
нямал доверие в гръцкия, понеже изглеж- 
дало, че мнозина от тези, които били вътре, 
го разбирали). Думите му били, че щял да 
засили борбата срещу персите, ако бъдел 
освободен. Понеже някои разбирали |бъл- 
гарски| и съобщили на персите, той бил из- 

` обличен, че ги мами. Те се уплашили за себе 
си и го убили, понеже сметнали, че ако осво- 
бодят неумолимия враг, откупът и печалбата 
нямало да струват нищо. Но има и по-досто- 
верен от този разказ. Той тогава бил пазен 
заедно с враговете, но по-късно избягал от- 
там и отишъл на Запад. След като получил 
при българите достойнството севаст?4, той 
минал на страната на Михаил, когато ро- 
меите се готвели да извършат някои необмис- 
лени неща срещу турците и амогаварите??, 
Като получил позволение от императора и 
събрал около хиляда души, той, пешак с пе- 
шаци, нападнал персите и опустошил места- 
та около Солун не по тесалийски начин, а 
по български и по начин, който му бил 
свойствен. След това? персите смело обса- 
дили крепостта и поради липса на вода я 
превзели. Те изклали хората освен малцина, 
спасили се с бягство. Оплячкосали тамош- 
ните места, хвърлили огън и унищожили 
всичко. 

28. Но за това толкова. А на Запад поло- 
жението беше отново тежко и лошо поради 
Светослав, тъй като Елтимир мина на него- 
ва страна. И императорът беше в безизходно 
положение и бързаше да спре напредването 
му, понеже се опустошаваха крепостите край 
Хемус?9ба, а мнозинството от тях завземаха по 
споразумение — Ктения?% и Русокастро? и 

354 Според H. Ahrweiler (Le sébaste, chef de groupes ethniques. Etudessur les structures administra- 
tives et ѕосіа!еѕ de Byzance, Variorum reprints, London, 1971, p. 35—36) длъжността, а не титлата „севаст 
на българите“ била дадена на Иоан Свинопаса от Михаил ІХ и вероятно означавала, че носителят й е бил 
началник на военни единици на византийска служба със специален статут, съставени от българи. 35° Amo- 
гавари (алмогавари), испанска пехота, са били основното ядро на каталанските дружини. Вж. Рей! Розѕіпі 
Observationes Расһутегіапае, Расһутеге», П, 659. Също Успенский. История Византийской империи, 
ТИ, с. 671. 358 Разказът се връща към обсадата на Кенхрей след разбиването на войските на Свинопаса. 
356а Хемус, тук Hert. Стара планина. 3” Ктения, според Златарски (История, ПП, с, 562) това е старата 
крепост Голое при дн. с. Комарево. 398 Русокастро, крепост, чиито развалини са при дн. с. Русокастро. 
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то täy Фларатйу ко! реубђшу ‚ 0 uóvovg ovufalve пілтеу: 
voùs дуфивтарфуотв notà тд» пбъжиот, 0: 98 хота тр Argine- 
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бает оу тет бстасіп ка! тф 02%0лровбр 1094006, nol- 
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Яудрзазоб, пойдодв pér tivas ёх tis го 0 то 

нот; ‚ 8448 учпуої тар Фларубутоу ўво» ойтог ха? Аден. 
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999 Андроник ИП. 
чи ев, История, пос, съч., П, с. 206. 

тийците преминавали места, той се срутил H 
Сългарите, които не спазили обичая си 

те станали жертва на водите и на меча. 

да ссвобождават плепепите, защото, след като при срутването на 
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твърде много други, а и селищата край Со- 
зопол и Месемврия, именно Агатопол и Ан- 
хиало, вече изнемогваха и нзглеждаше, че 
са готови да се предадат. Положението про- 
чее на Изток не му позволяваше да насочи 
вниманието си към други неща. Все пак, 
обезпокоен от неудържимото положение, 
той399 реши да изпрати [на Запад] сина си 
император. И като приготви необходимото 
за заминавапето, заедно с него проводи и 
протостратора Глава от Тарханкотовците, 
мъж войнствен и опитен във военните рабо- 
ти, но най-много със съветите си. Защото NOAA- 

грата пречеше много да може да действу- 
ва успешно. Прочее западните войски се съ- 
браха около младия император, който ста- 
нуваше във Виза. Но те, изглежда, не бяха 
достатъчни, за да се противопоставят. Все 
пак, когато българите се появиха около Со- 
зопол, императорът изпрати заедно с мнози- 
на други българина Войсил, който е най- 
малкият брат на Смилец и Радослав. Той 
кападна бързо и като внуши голям страх у 
враговете, веднага обърна в бягство настъп- 
ващите |българи|. Когато преминаваха така 
безредно през реката Скафида?%, сполетя ги 
нещастие — мостът се срути и така реката 
и мечът си разделиха нещастниците, като 
настъпи необикновено избиване. Това по- 
ощри българите?в!, които имаха обичай да 
освобождават невредими пленените с изклю- 
ченне на знатните и големите, така че се 
случваше да загинат само тези, конто се про- 
тивопоставяха в сражението. Но [сега] те?°°- 
понеже нашите претърпяха поражение пора, 
ди променливата съдба и непостоянния Марс, 
настъпиха срещу Адрианопол, грабеха пляч- 
ка и не се поколебаха да избият мнозина. 
От това императорът много се наскърби. И 
тъй като. щеше да отива в Адрианопол, тряб- 
ваше да въоръжи достатъчно войски. Затова 
той събра от Изток много опитни войници, 
но те бяха без средства и нуждаещи се. Ста- 
раейки се да ги задоволи според възможно- 
стите [си|, той изпрати в столицата и Ha- 
реди да се насекат за пари много от неговите 
предмети, изработени от злато и сребро, като 
в това го поощряваше и императрицата Ма 

360 Скафида, дн. Факьйска река. Сражението станало през 1303 г. Вж. М ута ф 
361 Тора място и 

текста личи, че българите са били обърнати в бягство и 
следващите думи се тълкуват различно. От 

преминали моста на реката. Когато обаче визан- 

Това ободрило 

моста военното щастис изменило па византийците, при СД към Олрин те избили мнозина ромеи. 
Д. Н. Анастасиевич (Кто пострадал на Скафиде (Еакт-деге) 1308г. ИРАИК, ХУ, с. 122--123) смята, 
че са пострадали византийците, а победитслите са българите. К. Иречек (Агс! 12010. ее Mittheilungen 
aus Österreich-Ungarn, X, 1886, с. 166) смята, че са пострадали българите. Според латинския превод 
Сългарите на Войсил спазили обичая да освобождават невредими пленниците, а българите на Теодор Све- 
тсслав не отвърнали по същия пачин и избили мнозина, когато щгсгиело на Войсил изменило. 392 Сиреч 
Сългарите на Теодор Светослав. 563 Михаил, синът на Андроник H. 
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364 Мария, арменка, жена на Михаил, сина H 

Мутафчиев, История, пос. съч., П, с. 207). 

Тракия. 
Текия (дн. Хр. Даново), взападния край на Сремската 

а Андроник 11. 
366 Вж. тук бел. 232. 367 Романия лук означава 

368 Ряхово, при дн. с. Ряхово, край Стара Загора. 892 Стилбнос, дн. Сливен. "Koncese, при є. 

рия? (повечето предмети бяха от нейната 
зестра, донесени от дома й). Това стана по 
най-бърз начин и той приготви войска от 
хиляди души. После много самоуверено тръг- 
на с тях за Адрианопол. Той остави в него 
императрицата и след като се помоли на Бо- 
городица, на двадесет и трети посейдеон?6° 
нахлу враждебно в земята отсам Зигос?“%, 
която наричат и Романия“, И подновявайки 
старата поговорка, обърна в мизийска пляч- ` 
ка земите от Ряхово368 до Стилбнос?“® и чак 
до Копсис??? и отряза Елтимир. А като 
извърши отново същите опустошения и пре- 
коси за кратко време вражеската земя, той 
се завърна в Орестиада. Когато императоро- 
вият брат Теодор извести това с писмо до 
императрица Мария, хомонимът Ряхово пред- 
извика смут в императора. Защото той знае- 
ше от мълвата за Стилбнос и Копсис. А ко- 
гато попита и за Ряхово, чу, че е разполо- 
жено близо до пределите на Търново откъм 
южната страна, на един ден път от него. Той 
взе писаното изцяло за шега. И не можа да 
съпостави разположените надалеч |едно от 
друго места| и естествено смяташе, че е на- 
истина необмислена смелост, ако това е било 
направено, и че [то] представлява неизбежна 
опасност за нахлулите. Обаче в същност има- 
ше друго едно едноименно Ряхово, което 
звучеше много близо. Него хората, който 
говорят умалително, го наричат Ряховица. 
Така смущениего изчезна и истинността на 
писмото бе потвърдена. Още не беше изтекъл 
Посейдеон?”! и сигурни слухове, а и катего- 
рични сведения на по-късно завърнал се по- 
твърдиха, че българите са пострадали. 

41. Император Михаил се опитва да спре 
нападенията на Елтимир и Светослав 

ҮІ, 3. Великият дук??? пострада много 
при Магнезия??, когато обсаждаше града?“ 
и воювале срещу Аталноз??. Той загуби 
мнозина, но понеже тамошната задача не бе- 
ше постижима и, както се казва, [целта] за 
стрелеца не бе близка“, след като събра из 
градовете най-жестоко и безмилостно пари, 
завърна се и отново се намери в Митилини?"". 
Едни той водеше с кораби, а на други запо- 

вяда да отидат пеша в Галиполи. Причината 

за това беше, че императорът му бе заповя- 

дал писмено да се откаже от обсадата на 

365 Посейдеон, август (1304 г. Вж. 

(Гьопска) лолина, на юг от Троякския проход. Вж. 

Иречек, История, с. 225. #2 Посейдеон, август (1304 г.). 372 Рогерий (Рожер де Флор). 373 Магнезия, 

rp. B M. Азия. #4 През 1304г. Вж. Успенский, i 

376 Подобна на нашата поговорка „Гроздето е кисело. 
Магнезия. 

История ПП, с. 90—92. 329 Аталиот, тиранин в гр. 
377 Митилини, гр. на о. Лесбос. 

ААА лли... ний 
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ён ха} лому шіт9оторіос то noivrahdvrovg , од pórov, 

Фу Титов гидов Berhe? Мата отуугуоубтес хатд тё 
inectahuéva, СААЙ ха? ву по?» Engorto» 99е», 08 тої; nod- 
Евоги ОЛАФ ибро 9 тб ханоф „ ву бло? дт? ёпоіооу, хб» Фи 
Пак ха? „борис ваз, ларацетботиеуо: тойс ода 
ха! #6 ёхотостдис̧ „Ммадот тб Собра огиповотивии), ud- 
ме орот Морт tors xarà Madvrov плодов ngoolayov.i 

(II, рр. 480,481.) 

42. Rogerii adventus imperatori Місћаеії 
„ар Азапе nuntiatur 

_ М1, 22 + Ey тобто ха! 9 ддд перо dovxòç Упафбс иде хр, 
| уос, той Ф Зло or Ваадлас ӧ ӧуораоісіс we уонВодс ато! 

piros, пилшъ по акс подв Васо ха?! тауитийох тах около: 

«ас, т ос длоста/фта ха aŭdis т тоё Коісарос ативоа! 

ната тў» ђиѓоау 17% тоб буоу „абйрот врага бпод ети 
xol Катойр ррайбне:, дфустав те пооб Вас ос ка! убъвот 
зорісрата уйиоотбис т0н nog трійхоута, Evvéxuro 98 oplot 

Хаиваув» кой атои толиходс нод?оос ёнотду „мйдас, хай піхов 
"ха! 25 тр в уадас нахи дъдой» парахатадубъте тов ФЛ 

Асус алолёипыт, xal айтіха піой» хат’ дюатомр». ФА Ориф 

ёк акогорйис хо) афдис оду Флейннато побрисіс, САЛА пойдо?в: 
pèr ахй Койкоъ пінпы поХћойс 0° дэб Пууйс, іхауђ» дё poř- 
бау xal тф Aonalip просиин. айтдс JÈ ка? тос пабі tòr 
ЈМлрогубрюу Farnwr 191 Слостолјаотчи, Фи 02 ха! тодс augt 
тду убдои дг spòr дадгобси Č Ффлологойивуос, тото иёи piot 

хо! Mervhýrys тбу 4955 леди, ёхгіуоис̧ дё ларакотеде 

ха! профиснс ёл\йттето хи) ФАЛас ніж, зёшс Е ух ту хдд, 

Ос бхад итоос бътис оё дбуйта: кадълбуну #6 tò ойкзгоу JE- 

див, ха! таёта итд? тої; xeyosworyuivuç ис Эофосоиб ixe- 
уовутас. Фпепонто dè xal ту 10у ёхитду меду тоб ОТО? 

дуусумут" xul буд роос иёу-ої тоб Вас вов суйуу ёх TiS 

178 Хемус, тук вероятно Странджа и Дервент. 
Тракия. 3% Рогерий (Рожер де Флор). 8 Андроник П. | 

Магнезия и като вземе от своите хора най- 
храбрите, да се насочи към Хемус? , където 
император Миханл се беше разположил на 
лагер при Адрианопол н от една страна 
нападаше Елтимир, а от друга, доколкото 
можеше, задържаше устрема на Светослав 
към границите [ни]. Докато пишеше често 
и изпращаше пратеници, времето си течеше. 
Причината за това бе, че те пак си искаха 
възнагражденията, възлизащи на много та- 
ланта, срещу които щяха да служат на им- 
ператор Михаил според писмото му, и то не 
за извършеното, но просто за самото време, 
безразлично дали биха правели нещо или 
биха били в мир и бездействие. Те пресмет- 
наха възнагражденията и изчислиха дължи- 
мата сума на стотици хиляди. Най-после на- 
пуснаха Митилини и дойдоха до близките 
на Мадит??? брегове. 

42. Асен известява на император Михаил 
За пристигането на Рогерий 

V1, 22. Междувременно великият дук?, 
италиец по произход, приет от императора?! 
за зет и прославян като такъв, провождаше 
често при императора пратеници и кроеше 
хитри планове, Най-после му бяха изпрате- 
ни и той пак облече в деня на възкресението 
на свети Лазар знаците ка кесар и бе наре- 
чен кесар. Той получи от императора и три- 
десет и три хиляди златни номизми. Угово- 
рено бе от тях да получи и сто хиляди местни 
модии жито и като задържи до три хиляди 
храбри войници, останалите да отпрати. А 
той да премине веднага на Изток. Но все 
пак отново не липсваше повод за лукавство. 
Наистина той изпрати мнозина към Кизик, 
мнозина към Пиги?%, а достатъчна част опре- 
дели за Лопадион??. А сам подкрепяше и 
хората около Биригерий*, който се бе вече 
разбунтувал, и привлече тези около незакон- 
нородения брат на Тевдорих?. На тях 
определи да плават чак до Митилини, а оне- 
зи? задържа при себе си и измисляше меж: 
ду другите причина и очевидната причина, 
че не можел да води по свое желанве тези. 

необуздани хора, и то, без да им са дадени 
дължимите възнаграждения. Той се мъчеше 
да добие и доставката на стоте хиляди |мо- 
asu] жито. И хората на императора му до- 
карваха на части житото от страната, а той 
пращаше своите хора и изнасяше доставеното 

378 Малит, дн. Майдос, Майто, гр. в Източна 
582 Пиги, дн. Bura, на юг от Мраморно море. 

32 Лопадиоп, крепост при изворите на Pausas в М. Азия. 382 Биригерий (Берснгарий д Естенца), дошъл 
срез есента на 1304 г. с нов отред от рицари и амогавари. Вж. Успенский, История 111, пос. съч., 

674. 88% Тевдерих (Фридрих), сицилийски крал, 
се Да отпрати. 

приягел на Биригерий. 888 Сиреч каталаните, които 
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ypas вина тд отроу; 970 pigos д кос тойс 1000$ méu- 
лоу грбан тд #биакбияоу, прорӣсе рё» üç дтитахбусов ту 
длауйатани, тб 8° 44195 ха! 6 ийддоу хатеровйо, тйс ёлі- 

Зъшас ёилапћбу xal хотафооуб» ёс вт иймоти. ѓу товобтер: 
ôl, о 8) хо) пМоу tòr paoia Блодоточта, виа 92 xal 
хит virag Erioa профавнс, тђу иёу пер ғ0ду ха! тў» avtu- 
yov 1 ѓууастоір Впдозибту фіта пити xarà полу подс 
тду хратобута, пёраруб» ту фалгращисто іх поофбагос, ше 
E нў бон avrat ёруусиіуо» ко) tõ» лото», 
ord’ 0А0с праи усбшғуос. 
о ха! на Доу #90008; посотифуотс negl nov тойс ёхотду хо} 
пеутухоута, Ру подс Вой а Муса? кота the 24001090 id= 
уоута йлгА91», профбон иёу хай TË фагуои уф Фс пооскоуђ- 
Owy xel В\уиоу ду 25 róde обж деу, Фи 06 ув, кой с Freya, 
суътайбиеьос пле» фалобу, тб Òl ув Ёадотѓою, ко! др“ 
07; бполтайето, кахасколтеу 10 лері tòr вас Ми стойтеъик. 

ко! yàg 079" пос подс тйс идтбу ввасдаМас фођиоту, ВАА? | 
лоъообутес ту йтістіау, ка! надо Зако? ко) тб 2х пойсиоб 
Переикбу, ойс ха? ТоорхопоЎлоис бубиоўоу, об рду пар tòr |” 
к Bovhydowv Восс ау ка! тойс Охоте косицтеав, 10 88, 
ГРороткбу нео! тбу piyay поциктргоу tà» Косевюубу ко) тд» 
|Лойха xal нѓуау Етоирийоупу заттдргуоі, TŘ tig Макебоутс 
(тъ дугой дидбийатоъ ёлауастбутоу тб» обжутбри? хатё Вито 
Ах» дай лор кудърду пойотай», xal кОхиф пкиоубътев Tù” 
т9лоу ёф" пифршв дотратоладейоуто; той pèr порове 1» Ire- 
от йлосубнеуо, Фуушау dÈ дъйбутес шс гпаЗдооутои фаз К 

ис длостасіву хотаотӣтіу, cç ди ладу Улилтийето. гу то 
гуру дутебдеу Ка! хотасколпавов Фпоа, 06 Порта; абтоди“ 
Фдикуотавио, Öri ув xul ёнбот тб» ката диску росъощир oi 
ластап, 1010ъс іх Катййжии боноотбс ка9істэр хи) фалахо$ 
1Водронидуос тограроби будоп Ауоутос ў», ха! Фрублато тб 
(коатобуп Муей» ў тоб Кайварос Фес дуй тў» бабо бий! 
1 отротф дьбуотть. йууг.92» д зобто паой той уюушхадд- 

gov ибо од» дана јуу 

(II, рр.52115—524:5) 

(23) ойтёс 02 сунпооилрв о» | 

Georgius Распутегеѕ — Георги Пахимер 

отчасти под предлог, че ускорява заминава. 
нето, а в действителност, което се забеляз- 
ваше добре, той задоволяваше алчността си 
и проявяваше в най-голяма степен презре- 
нието си. Между това, за да обвър же повече 
императора, а и по други някакви причини 
той изпрати в столицата при владетеля тъ- 
щата си и бременната си съпруга, като не- 
хаеше да премине под предлог, че изобщо не 
щял да премине, ако не се завърнат, след 
като са получили напълно исканото. (23) А 
сам, като взе със себе си тези, на които най- 
много се доверяваше, на брой около сто и 
петдесет, реши да отиде при императора Mu- 
хаил, който пребиваваше в Адрианопол". 
Видимият повод бе да [му] се поклони и да 
види този, когото не бе виждал, а още, както 
казваше, да се приготви за преминаването. 
Същинският повод обаче, за което бе и подо- 
зиран, бе да се осведоми за войската на им- 
ператора. Защото и те не стоеха спокойни 
срещу безчинствата им, но подозираха из- 
мяната, най-вече аланите, старата персийска 
войска, която наричаха и туркопули?88, xo- 
рата около българина Войсил и около до- 
машните вождове. А ромейската войска под 
заповедите на великия примикирий?* Ka- 
cuau и на великия хетериарх? Дука бяха 
завзели укрепените места на Македония?", 
чиито жители бяха напуснали по заповед 
на императора поради опасността. Тя бе об- 
кръжила мястото и се бе разположила ог 
няколко дни ка лагер. Въздържаше се да на- 
падне италийците??, но даваше вид, че ше ги 
нападне, ако се разбунтуват открито, както 
подозираха мнозина. Затова, както се каза, 
имаше подозрение, че той идва оттам за разуз- 
наване, още повече че той беше поставил 
свои управници каталани и гарнизони във 
всяка от крепостите на Запад, която бе на- 
паднал. Беше прочее осмият ден в края на 
месец боедромион??, когато на император 
Михаил, който беше на военен преглед, бе 
съобщено за пристигането на кесаря??. Това 
беше съобщено от Асен?%, брата на жена му?9% 
и предизвика учудване, 2° 

387 През 1300 г. Вж. Успенский, История IH, пос. съч., с. 676. 388 Туркопули се наричали 
селджукските наемници във византийската войска (XI—XIV в.). Вж. Могаусъ 1 k, Byzantinotureica, 
11, с. 327—328. Според Мутафчиев (История, 11. пос. съч., с. 204) това са покръстените потомци на доведе- 
ните от султан Изедиин селджукски турци. 98" Велик примикирий, един вид началник на дворцовия церемо- 
ниал. Вж. Bréhier, пос. съч., с. 148.390 Велик хетериарх. началник на хетерията (гвардията), отговарял 
за сигурпостта на императора и присъствувал сутрин при отварянето на дворцовите врати. Вж. Bré- 
hier, пос. съч., с. 354--355. 3% Сиреч Одринска Тракия. 3 Сиреч каталаните на Рогерий (Рожер 
де Флор). 398 Боедромион, март (28. IH. 1305 r). 5% Сиреч на Рожер. 299 Иван Асен IH. 796 Ma- 
рия. сестра на Ив. Асен ПІ и съпруга на Рогерий (Рожер де Флор). °" Рогерий (Рожер де Флор) бил 
прист от императора в Одрин, където бил смъртно ранен от един алан, който отмъщавал за сина си, убит 
от каталаните в Кизик през април 1305 г. (вж. Успенский, История 111, с. 674). Хората на Рогерий 
възлагали всичките си падежди на крепостта Галиполи, където се били приготвили за отбрана. 
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Ад „95. 1024 ифо 089” 4 Равдаде Мает Зиба тд обие УІ, 25. А и император Михаил не стоеше 

nav, ФРАЙ то то» Вий Фу бракшуе с Surva забс оні безгрижен, но като спря действията си про- 

тб» piyar поцихтоог Зорий, 06 xal палио се: vh свои: THB българите, изпрати великия примикирий 

поМмоохфи wç угу Фийдето, Фото 6” об xal xaterponočto С ВОЙСКИТЕ, КОЙТО обкръжи крепостта 8 и 

-wa обсаждайки я, се бреше, както можеше, а -—— o a лрг" 5 

тд г 

д п т” г: 

токи т 

(II, рр. 5283 - в) 

48. Imperator Місһае! УозПат adversus 
Атовабагов Gallipolim оссирапіеѕ mittit 

Vu Bua 57 Фугебдаи рбоути Ду näs ür ниддаи тойс хатд, 

aiv Kulhiov, ёпытог ye ха? додаи pèv Rxeivorg ЗууАто пан: 

guyireoJur, хойто 98 zul 06 Лосос гк the negalug ходе 

Вобћоуто, xa oi барі тор уйдо» 98 той Оно аётй- 

дроу поводбжциов auy ка ос абади. 08 и» д 

(30) 2224 919” 6 зоб бло Вира А ўны , вала xul «®тдс 

Фес пу нохо? zot лобф тй Понфу Мо угуоратос Tons брі 

tòr piyuv Ерифийрици тбу Лобко» хо! тбу ифуву тбаототу фи, 

Оѓнпгоъилохлоу ка! тоіто» тоу Вопаа», Їкауо?с slg помоч 

отет», дай тойф хотй tiy Калоо Фиоуаваовъс ѓулёцла, 
ot 0) ха! даб Douygtahiov ѓотоитопідетніут тошо ngonfia- 

Лу auv, Ху пой физ ер, 

(II, р. 543, -1э) 

44. Imperator Michael УозПат 
Alanis еі Тигсорой$ ргаеропи 

УЕ, 32, ‘0 di faches МуафА ойх ўрин» пу ту нау», 
„ФАЙ пбъта МЗ 0 „уби, 40 тоб Абуоу, блос тур таг дуй- 
+ 

Ухаморииа" 608 убо плфичив тд 16 puys абтеб гдугғёс хо? 
Яудойоу дхоїну те xal боб» та дат блғо Елаауоу об Рено? 
“Реноток Баб тб» оінохпоб» Кит бубу, 09ғу ха! ndvra Абуо» 
дфав Фидутун TÒ стобтера, ха) urain» тду Оргапада 
пері Tr "Алоо пало» хотоохткої, «$ Ёна їо проби ву тоїс 

"сао" reise yo пАоіоу zal тей хатеохттату. тў yov 
Сотера!к сути нато$ котд rv той Jalgi Зеубиетоу tónov Alt- 
зо? нё» ха} Тонохолс оос фи пусти нше суутабвии бота, пері 
тбу Восайву тойтоъс пообитос, ёпонёуоос #8 1036 пар! тбу 

Hiyar приихйоп» Макгддуйс дигаттв, хай perà тобтотв пер? 
1тбу ЭзТоу ибтой :0д00о» то?с дуго одаи йлррибтас, 10 Bha~ 
ду дё хи) бооу 0210 2х 9 Алнетифіо» ооухеотобнауо» ПР, кой 
#310 varh тобто» negi тду ибро» ёталрибоут» вортоўбигтос оч 
фиуоїу, иб106 отуйиа ха? Коустаутбир тб оётадђ еро те xal 
дкююлбтд, м тў теухёдур Херахцайие vë yyy С” 

(П, р. 5493—19) 

понякога ги обръщаше в бягство. 

43. Император Михаил изпраща Войсил 
срещу завзелите Галиполи амогавари 

УТ, 29--- След това императорът обми- 
сляше как да нападне тия в Галнупсл??, тъй 
като бе известено, че им идва помощ, Чува- 
ше се, че искали да извикат и перси”? от 
отвъдния бряг. А се очакваше да дойдат от- 

HOBO тези на незаконнородения брат на Tes- 
дерих. (20) По и младяят император Михаил 
не стоеше бездеен, а напусна Адриакопол и 
като дойде при Памфил”!, изпрати срещу 
амогаварите в Галиупол хората на великия 
хетернарх Дука, на великия чауш Уберто- 
пул и, трето, на Войсил, достатъчно подгот- 

вени за война. Те се бяха разположили на 
лагер недалеч от Вранхиалий"? и бяха гото- 
ви да нападнат, ако |неприятелите| се to- 
явят. 

44. Император Михаил поставя Войсил 
начело на аланите и туркопулите 

VI, 32. А император Михаил не стоеше 
бездеен [в подготовката! за сражението, но, 
както се казва, правеше дори невъзможното, 
за да заличи поражението”. Неговата бла- 
городна и храбра душа не можеше да търпи 
да слуша и да гледа ужасите, които пещаст- 
ните ромеи претърпяха от кръвожадните ка- 
талани. Затова той изоставн всякакви раз- 
говори и събра войската. Той напусна Оре- 
стиада и се разположи на лагер близо до 
Апри?, за да нападне на разсъмване HTA- 
лийцитеї05, защото и те бяха наблизо на ла- 
гер. И тъй на другия ден той построп вой- 
ската до мястото, наричано Имери“, и по- 
стави в челийте редици аланите н турколу- 
лите, които подчини на Войсил. Македон- 
ците”? които ги следваха, той нареди при 
великия примнкирий. След тях постави под 
началството на чичо си Теодор дошдите от 
Изток войски. А навласите и колкото друга 
войска бе събрана от доброволци той запо- 
вяда да бъдат ариергард по същия начин под 
началството ка великия хетериарх. Сам той 
беше заедно с брата си деспот Константин“? 
и пинкерна“? Сенахирим Ангел. 

398 Галиполи. #9 Калиупол, дн. Галиполи. 190 Перси, сиреч турци. ®t Памфил, гр. в Изтсана Тракия, 
между Димотика и Родосто.  Врапхиалий, близо до Галиполи (неуточнено). “3 След убиването на Рогерий 
каталаните опустошили западниге области. 104 Апри, гр. в Източна Гракия, дн. Мнеджик. нн Сареч 
каталаните. 108 Имери, място, близо до Апри. 19? Македонците, т.е. войската от Одрииска Тракия. 
308 Константин, деспот, брат на Андроник 11. 4“ Пинкерн, длъжност и титла, императорски виночерпец. 
по Следва разказът, как каталаните разбиват при Апри в 1307 г. ромеите и опустошаваг областга, а Ми- 
хаил, синът на Андроник И, се оттегля в Димотика. Вж. Успенский, История Византии, т. 111, с. 94. 

27 Гръцки извори за българската история, т. Х 
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45. Ѕоегіоѕіаоиѕ ГатройтеЁ Гагдеат recipit 

1,35. Tore ха? д леда оъбеу аа të Зийл? р холода 

вобса т^» им», wç Рут тд лобтьроу, TG из тов fuoi- 

Абос вагуаиев хотпора ето. & да пад: °ОсралісдлаВось 

футб» иа? аёт Ммияров ийдоф {х Вавдос xal ди то» EAT- 

иной» длоутойс 06 подс Веб Еа ка? отб длокууобута, уай- 

Воб» тг ута Залата, ngepas déo фооииа тб халМотоу, 
‘Убилому ка? Ладдаки, @ 0) "Роциотс gehóuevoç побтероу 
2910г zerè убо литой Jelo ye подс патодв бум, бе бно- 
оуѓас ка! uudis ruiaufáve ка! фоотоої; вошу дето: хотосри- 

Ъ ага, ѓа(д0506 Ùv zul то фол Фухарпаш». Ñ үйо бпо- 
торе той Пес тов подс айтбу кудосв #05 борис гхи пеш 

току, zi хо! toregov кагоов Мос ка! тобто угудюв. ко) üg 
ле Bovhydgov srra тв уооба ёте то, 

(И, рр. 9586-9591) 

46. Sveiosilavus terras Eltimiris 
subiecias hostiliter Шри 

VIL, 

“Нь, к 4 у >. р: м 4 ` е | ва piv об тої» Виа о» т ulv Фкостду хо! тебтоу тб dè 
содёхатоу адтохраторого: Еуувагуву Еауйводаи „ xal тй цёр . > э. ` + ғ > ~ кот” дратом» ха! К ъйсоу дуба lx tig збу Нерофу гп оно а + + зе м доза ка? бритая буну дохобутц паребоўса rò #вилиу, xal 

Е] ~ А «попфоспо:Нодаз тй по! Фабноу heydueva ofe бос т? ту дхоб- Ы АЈ + 

р 000:У б» 6:009, тд dè котд Мини, 9н» рё» Осфгтіс9\а- > » 
бу Вос тоа ЕХпитой котихом, otd аа доуобцерос Оте pÀ тру ёс М Е» ? Фабио? блдкмаст анидигъов, йуюр кой glowy тй пйъта lge а ИЕТ з. Ра w D м Мио, uyo’ вбтбу тб» Фанати» влоубивъов, stev dè 

“Жиоуайсра: të * афтод я | Е 
fu у В goe 16 хад аўтодс хфитоубието Зойан ?Е фппоубо? 

хато THY над» е0тигоузаутас оду Üt: тоў Фотдс потароб Ma- 
ос, е биос Мүорѓуоо, ddeg босау хай èv ка- тастасын, #000006 dè xal 6 като Фобии» В j 
той п Е o Заб А ор А а восохотаср 00а 07) хи) rò» пер? роте тобуотав каттинуа 
TÒ ивгагистефиу) TÒ пйут? Гони? Зу toeo Сор а" TUNT 401 тави ту Фрокобътот, иди 
ois врроупотобо худ рот вкоавну кой риойие блоббу 25 åka- 
стофвис «ното. 6 ибтовуз Buone Miyarh ту мана 
е то, р утог y В ода Пиза 10 адъидтиупу 

с; OU тг схотаос уг, ФАА" oux й» бос подс пдоъйу тоб 
ЈА 2 отбито Флота За 08 дузпа lnyoudvorg, т05 ёх тоб пом 

коо хросыс  9грипайгто, 
Г. 

(II, рр. 5613—5621) 

Georgius Расһутегеѕ — Георги Пахимер 

45. Светослав си възвръща Ямбол и Лардея 

УІ, 35. Тогава и бившата съпруга на Сми- 
лец, след като беше пристигнала в града, 

уговори с императора“ брака. Когато се 
научи за това, Светослав, който също упо- 
рнто искаше от императора да се сроди и 
се беше отчаял от Елтимир, тъй като и той 
като зет на Смвлецовата жена клонеше на 
страната на императора, изпрати хора и по 
споразумение си взе отново обратно две от 
най-хубавите крепости — Ямбол и Лардея, 
които по-рано беше отнел от ромеите и ги 
бе дал на чичо си Елтимир. Той ги затвърди 
за себе си, като помести в тях гарнизони и 
се надяваше да вземе и другите. Защото не- 
сполуката му да се сроди с императора, ма- 
кар и това да стана по-късно в подходящо 
време, го псощряваше в нападенията. И той 
си присвояваше крепостите като отдавна при- 
надлежащи на българите. 

46. Светослав опустошава подчинените 
на Елтимир земи 

УП, 1. От царуването на двамата импе- 
ратори“! изминаха — на единия 23 години, 
а на другия 12, когато земите на Изток до 
такава степен пострадаха от нападенисто на 
персите, че бяха напълно изоставени, тъй 
като изглеждаше, че са непоправимо зле. 
И това, което се известяваше затях, се пре- 
хвърляше на тия, които, като чуят, можеха 
да помогнат. А що се отнася до западните 
области, от една страна, Светослав, влачей- 
ки и мъкнейки всичко, плячкосваше под- 
властните на Елтимир земи, като с нищо 
друго не се оправдаваше освен дето го обви- 
няваше, че клони към императора. Той не 
се слираше и пред самите ромейски земи. От 
друга страна, амогаварите, обладани ст при- 
същата им дързост поради успеха си в сра- 
жението, пе оставиха нищо на мпра и непо- 
кътнато отсам р. Марица, наричана така ня- 
как от местното паселение. Лекодостъпна 
беше и земята на Тракия и това ускоряваше 
преселването на жителите, тъй като те спа- 
сяваха живота си. Обитателите бяха изоста- 
вили всичко. Останали бяха само тези, които 
бяха свикнали без оглед на опасностите да 
плячкосват и да живеят от краденото при 
престъпленията си. Впрочем императорът 
Михаил, като се укри в Димотика, не добро- 
волно, разбира се, по понеже никак не беше 
по вкуса на войниците, обхванати от умора 
да го следват, лекуваше раните от войната“ 

41 Андроник 11. #2 Лардея, крепост западно от Карнобат, дн. Хисарлък. 49 Андроник HE Палеолог 
и синът му Михаил. #13 След тези опусгошения старият император Андроник изпратил в Галиполи при 
каталаните пратеници за мир, но те предложили неприемливи условия. 
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47. Amogabari, Persae Тигсорийдие 
ай Svetoslavum #гапзПигоз 

minantur 

УП, 14: Тайр бурди, xat подс одтоў тео” Сита! 

дизй коб? ибову, днуйс̧ ан ?тобосу тбу Вой. nù piy 

9" iz тйоб катбрилтву, Ф220 мә) адтос, доот Уви, otas fy- 
ye» буплоћлоршрьуос, xal reag 10 фукбулго» кахбу дпё таа 

Feler йуавпӣт. 19 8° ду Auoyafupol тв ха? ої оду aŭror 
Поста, об ду zal оі буш будете nég toùe yillovç бутес 
Тоуохдпохћог провеуйоивии. ёпиб убо студиа Ahuvoig üti- 
стуивацу, фир uèv кат? вдтодс опу, хо! добаз Фи побу 
#9оъу, # а? Морс подс Вос рисдовто, бпоуаоцу 
лос `ОстетісЭАодоу, зифти удо Коитйилайнс inari 

: ngòç вен е дай ваот" побтос ё tör иродцуши тобуоци 
тобто тубата. ої 98 со! надуть 0$ Топокбивойов 
блато» подс КаХмобломур бий уп ха) пав, apong 
дпидлгобътес холй tv пойс Вип а Ñd хору, уграйкис да 
ло Аб» ФМуйф xal павас пефиоубитав подв тду кратобута блі. 
ст Аоу.  табту то ха! збу Фудрап" xoutvvouiruv, 06 xal igi- 
Хабуну ха) калигобун» тб отд те Фойхце трудов, ої иди 
та поовотеис Рухатохцигто: тйс поднос влабооутав подс зй» 
пбму дахвуиушуоту, Висдидс dè ха! пойдов Анис глупой 
ёр? ф tode дудоойв ёлівуо, ха! подс Гувотез пилы преавиау, 
Aep 79а дуаудпуае отбор уу кат“ вирее той; роо, 
а ёна ўос прос тбде дфїудоа, 

(II, рр. 589,,—590,,) 

48. Alani una сит uxoribus еї liberis 
se ad Sveloslavum conferunt 

VI 18. фтахдысб@» тов- 

дшфобу tüv зебу, ‘поопуогигьо» зб» 21А» Вито ду тд тов" 
вас) вис ииу9 бону 9ана; шс пообгіоооә @ йу а0тб5 длан 
тете. 0 0277» рер :їоцуцс Фао l дтувито, теб аў є 
вёхус поно 29а помо nigi пАнотос, +1 ко! уатиота fa- 
лаубу угуба Ееривай“ tiy uiv yag vupti, ту 06 nolé 
леодутиу хита пмцоу увод. ёла 98 збро пойн) 

палоти отъ тв жуотоотибни Уадвбуни хай дизААйосв- 
одш (19 0° доу, шс ёро Фврвудтоуто, nigi лот TÈS тріа- 
хоббос уймддав тоб уоибфор уби yovaiov), ка! убо тот’ Поет #5 
Фпоубот ка! оі лсифдфиис Не тобто поёсбнс, 6» 94 поь > _ 
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47. Амогавари, перси и туркопули 
заплашват, че ще минат на страната 

на Светослав 

УП, 14. Тези, а освен тях и друга ужас- 
ни неща, известяванн всекидневно, караха 
императора?!" да страда много. Но той не 
падна напълно духом, а и сам, доколкото 
можеше, не престана да сс съпротивява. 
И за момента от всичко най-много пскаше 
да отстрани вътрешното зло. Това бяха амо- 
гаварите и с тях персите, към които се при- 

съсдиниха и гореспоменатите над хиляда 
туркопули. След като се бяха отделили като 
аланите, те станаха самостоятелни и мнозин- 
ството реши, ако не бъдат възнаградени до- 
статъчпо от императора, да отидат при Све- 
тослав. Това потвърди Касимбек, който се 
завърна при императора. На елински това 
име означава пръв от хиеромагите, А алани- 
те, като узнаха, че туркопулите са се откло- 
нилн към Галиполи заедно с жените и Me- 
цата, нападпаха [ги] внезапно, уж за да yro- 
дят на императора, и като отделиха от мно- 
жеството |иленени| малко жепи и деца, из- 
пратиха ги на императора. И като се усид- 
ваха така враговете, та стана известно, че 
оплячкосват и опустошават оцелялото в Гра- 
кия, жителите от предградията на столицата 
се вдигнаха и с цялото си имущество избя- 
гаха в града. А императорът, след като опита 
много други неща, за да спре враговете, про- 
води и в Генуа пратеничество“, за да иска 
да му бъде изпратена оттам военна флота 
срещу пълно заплащане и да пристигне тук 
в началото на пролетта. 

48. Аланите отиват 
при Светослав 

УП, 18. След като корабите бяха дока- 
рани"”, първа тяхна задача бе да разберат 
какво е желанието на императора, за да 
извършват това, което той би им паредил. 
А той между това предпочиташе, ако би било 

възможно, пред военното сражение мирното 
разрешение, макар и да би трябвало да по- 
харчи [за това] много пари. Едното беше без- 
кръвно, а друго щеше да бъде с цената на 
много убити във войната. А и амогаварите, 
като изпращаха често хора, искаха да си 
получат дължимото ида се оттеглят (а дължи- 
мото беше, както те се хвалеха, около триста 
хиляди златни номизми). Тогава бяха налице 
и изпратените за тази цел пратеници, на 

as Андроник 11. 416 През 1308 г. Вж. Petri Роѕзіпі ОЁзегуаНопез Распутсгіалае, Раслутегез, 11, с.868. 
417 Става дума за корабите, поискани от генуезците, 
летта на 1308 г. #8 Андроник И. 

който пристигнали в Цариград в началото на npo- 
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уою» и» Гуси , ої adto? д2 кой та to погиб тадв Ва- | 
са ди тозу, ий доторіуоу даНушу Вап? гиразйжо да. : 
Diù 97 табта прооигуос á хротб» тар поговНи?т, 100$ piv Фи. 
таїс упис) парихазѓуц» одх узу бонбутас подс ЕРЕнусу дій 

тд форта Фатма, {овара 08 pórov тотонс їл) бу- 
то шодо паржкатасуйи, 24’ 4 Фатпройу tè 106 4Видои 

стей, диц pèr ко ину тойс апгриотивуоъс Шраас, бис 98 
ха! тв пноолахӣс lniyuv, По nov parey, тйв д’ ос аа 
Ave, при 21} фута таб Якову, Ту? Ду pèr фут ито 
ЕердВвабоитто, & 8" ойу, стиниуотви тбте хит? 10 д0Ецути. 
ка! oi рі» дпілмоу, 0 Jè Бойс вкЕйивиов подавив подс 
“Яиоуайровв влфата е,  тййас xal © цу Вогоифио оі добу 
хоосіоу, #К #хатбу умадас посоўизуоу, а д’ où и дотт, 
подат на ха! Мо». ot уобь nglafug ётатбзте obdiv Дин: 
жоу" тохоъ yàg пона пой тигоб» ixiro тўс КафМот ix- 
атоцтенойито. 0202 удо Тофиоту тд абуоћо» хакотруабутес. 

: ха} др tie Боке lzslvoig дудо(борфуцс, того ив» dózer диле 

Jórraç 10 има ВоиулаМпи ка! поднос, ха! 10 о!кобисуоу 
дотишважтас, thog тр полн пфопоу» ха! проокадтивтъс: 
блату Tode видове. sË обр Аре тобхоъс 9 Ф об», 10 
добау ФлиёАНу. тор ðf, ха и Хоу Тозоколойнис dik тоў 

Е ойкайоос а? то хатхоиброзе пир” око, in’ èxslvovg прбті- 

ооу lévai #90хи, Гозо ка тшу оби» р броду Фусутих, 
ха! yo ха Янко?! Ипа Вас ис длоотитўсирт, ифипоттас 
побс "Осфе ад ибо» Уди ковтацид фута 0004 "до Фуушфет 
ите, 19 08 хи) Поароа, ФА odd’ adrie Ауаболбуние 
„ха! тб» пи блісугхо, ОЛА ка? totta ўр ѓухоатђс 4Е броћо- 
yius) Хот» пипат Вилуйооҳѕ Дъ an zul подв абу, žo- 
Хоибноу кат «бай», борс Родато: Фр ортос. ПЛА? витро 

pèr глі Моос, ws Ñ pien tge, повойиеки апфипоъта, olg 
ха? 9абоїтаутас Ahoro! под» ту lx? катадовибутер хи} 
зулайитео, подс `Овцерт16920Воу пробериросъ йни уоний 
ха тк. бу уйрги Рлгракробитав Tovgzónovhor (07 удо nb- 
Tüv оти пар? Фибуос Urteg въ отиш то) индотот Tin- 

3006 хи} тойс оё» агток опас Аата? кетадарватну поб- 
хро» опейваттав“ Фич үдр xal nug’ гичо обх бМупу Миу 
дивевиотъ, Бу рдбсатта ёа Рини» nipufahorió, кой tag 
Ду айгоїс èx той фдата посута пергуттбиени тор дан 

които генуезците дадоха гостоприемство. Те 
яменно ръководеха работите на пратениче- 
ството до императора, тъй като сами не мо- 
жеха да се явят пред императора. Затова 
владетелят прие пратеничеството. Той не 
можа да задържи тези в корабите, които бър- 
заха към Евксинско море, за да закарат сто- 
ките!?, Задържа само четири [кораба] срещу 
уговорено възнаграждение, за да пазят тес- 
нинпте на Абидос? — да пречат на преми- 
наването на персите и да нападат пиратските 
кораби, ако някъде се появят. Останалите 
кораби той освободи, но за уговорени два- 
десет дни, ако могат през това време да се 
помирят, ако ли не, тогава те биха се cpa- 
жавали според решението. И те отплуваха. 
А императорът избра и проводи пратеници 
при амогаварите, като определи и златото, 
което той желаеше да [им] даде, на брой 
около сто хиляди, Ако не ги убедят, да при- 
бавели още. Когато отидоха, пратениците не 
постигнаха нищо. Няколко дни преди това 
случайно всички амогавари бяха излезли на 
поход. Те не пропускаха да опустошават 
всичко. В плановете си бяха раздвоени. Едни 
мислеха да преминат мястото между Бран- 
хиалий и столицата, да опустошат цялата 
страна и накрая, като се доближат до сто- 
лицата, да я обсадят и да изискват възна- 
граждението. Ако ли го получат |добре!. 
Ако ли не, да кзпълнят решението си. А 
други, и най-вече туркопулите, понеже тех- 
ните близки се намираха в плен у аланите, 
мислеха най-напред да потеглят срещу тях, 
тъй като имали в кодите си достатъчно про- 
доволствие. И алангте, след като се отделиха 
веднъж от императора, проводиха пратеници 
при Светослав, който се беше вече засилил 
(той си бе подчинил по споразумение Анхиа- 
ло, още и Месемврия, но също и Агатопол и 
околните места). Те поискаха да им изпрати 
българи, които ще попречат на ромейте, ако 
ги нападнат, когато отиват при тях. Бълга- 
рите според мълвата им изпратили около хн- 
ляда войници. При тяхното идване алапите 
станаха дръзки и след като опустошиха и 
оплячкосаха много от тамошната земя, оти- 
доха при Светослав заедно с жените и децата 
си. От това туркопулите се натъжиха много, 
защото техните близки, които бяха в ръцете 
на онези, отидоха с тях. Те убеждават ита- 
лийците и персите, които дяха с тях, да на- 
стигнат избягалите напред алани. Те ги уве- 
ряваха, че те носели немалка плячка, която 
били успели да си присвоят от ромеите, и 
сигурно ще надвият аланите, ако бързо ги 

419 Корабите не били воснни и били натоварени със стоки за търговия. 120 Абидос, град на мало- 

азийския бряг на Хелеспонт (Дарданелите). 
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ток Охуооб хатеатфитоледебоуто я пёндрис 0 о Вама ав тй по 

tie nohrog ûnavlora, ха! tar 397 кого? дрелйуов oùz бло 
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ка?" ёиутоёс бонани ив шугооифтотв ёнйуоэто. QALA по До 

piv ѓхнушу orýaavteg tig фупобв уобалав «ду а  Здитоу 

бут Аабнито“ ačrol 02 ло дос побив, xal мб дот той 

“Песогко, то тӯ ийут тисрйашутас, ауадодвтшо toig 
Ашот тфу хойфю» 805» хахь ни» #5 фоуў» тбалфтат, noh- 
до Ау Фапдоаподваву. ха! ас Фу паки үуукоїхоф ка lg- 

Фила Мдойиетот ё Ñulgug афоропођ ооу. Пави що ФутёбЭгу 
. xul  "Оребтади èx тоб аїрэтдд» Гуушаш», ра угудъбтев пофта 
` uiv 25 дтаадиМас тбате йипдотс нёю Хати, Мри dÈ рат 

| хабтвлкбта тихоб 9 воу,  Футрубутас дё ха тфа хат’ ut- 
„ту ёиподір яърпод ит 19 пфотефойн ха! пад тоу глойхет 
ло» о?то?с Чобан, ха? 2х той бботи хатавубут, Фи 

хоитй TOT йатвос, ше Ноу, ?хробофозто. ААА" oi дрі 20у 

í пиуніоуц» “Аүуоу ка? yé тбу Xxovtépir Хозитоу протграаут 
сте pázns Чойудоз TÒ йоту, ка! лот пер! 1095 мии ха 

„кат à длфиуивтас ФЕ братом хатадивоутас Е оду той то, 
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тоде ибутие ў Тибупуто,. 

* Пооотаттонёрон 1 поблтои,:о:8 

171 Следва повредеп и повгарящ се текст. 
merianae, Расһутегеѕ, 11, с. 868. 

0:0 tuğra Елоифьотс Пупу хой. 

0898 2" hulgaç бит сфедобс вли- 

изпреварят. Това казваха персите и тяхното 
предложение надделя. Защото с изключепие 
на неколцина аланкте бяха заловилн всички 
жени на туркопулите заедно с децата. Затова 
ги последваха и другите?!- - - Но и достатъ- 
чен брой останаха при Галиполи и Мадит 
(той бе превзет при първото нападение, как- 
то бе казапо от мен, преди известно време с 
много жертви поради глада), за да пазят 
градчетата. 

VII, 19. Докато ставаше това, нашите не 
можеха да се протизопоставят на толкова 
голямо множество и затова отчасти едните 
на военачалника Марул, а другите около 
|младия| императар се разположиха на лагер 
в укрепените места. Императорът пък из- 
прати хора и прибра посевите около града, 
които бяха вече готови за сърп н жътва. 
Защото нападащите извършиха немалко кла- 
не. Затова имаше п слух, че самите те казва- 
ли, когато били запитвани от отделни хора, 
колцена всеки е убгл в онези години, че 
падналите се изчислявали към пет хиляди. 
И тъй императорът |паправи! това. А онези, 
карайки на коли вещите си и продоволствие- 
то (имаше дума, че колите билн над четирн- 
стотин), вървяха с най-голяма бързина по- 
дир алаците. Те дойдоха някъде към места- 
та, през който се влизаше в българските вла- 
дення, и започнаха жестоко сражение с ала- 
пите и се биеха с тях, укрепилп се със свой- 
те коли. Но мнозина от аланите се противо- 
поставяха, като предпочитаха славната смърт 
пред жалкия страх за живота си. Амогавари- 
те загубиха мнозина и повечето бяха ст пер- 
сите, но най-после сполучиха в сражението 
и заловиха голяма плячка, понеже аланите, 
след като изразходваха острите си стрели, 
бяха обърнати в бягство“. Награбили се с 
млади жени и плячка, те дни наред прода- 
ваха плячка. После решиха да нападнат вне- 
запно и Орестиада, където за пръв път H3- 
паднаха в толкова голямо безумие, че опу- 
стошиха лозята, а още леузрялата посев 
безпощадно сжънаха. Те нападнаха тържи- 
щето при града, запалено от жителите пред- 
ния ден, преди те да нахлуят, и много лесно 
го завладяха. След това с всички сили стре- 
ляха срещу града. Но хората около пинкер- 
на Ангел и около Скутер Хумн бяха изпре- 
варили битката и бяха влезли в града заедно 
със сто и петдесет изселили се там от Изток 
н с тях, доколкото можеше, поеха защитата 
|ка града| и с всички сили отблъсваха напа- 
дащите. А те, не преставайки да се сражават 
всекидневно, нападаха жестоко в продълже- 

4% В 1308 г. Вж. Petri Роѕѕіпі ОЕзсгуаПогез Распу- 
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иддиуп оббву тйс код” пробу dyne вау.  длитобутер 
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ягтоб» таараа прауду» ото; СиђуауђаоутЕ лён, 

отб. хо) итуйдутий чи помофикбу, поошдоъифиту EHN e 
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ста ау тате угот) фош» кат Е йкдас коо те 005 иг ХихеМас 
Фуиббивов, tehnis Ür ка фа? тр вфушаа блок обща той 
201106. ёх уно тоіуру хотпотботс те ибупс ка! буорвіую- 
piney 984 тС» Флиотімоу , ot Гутдс бутіпићарийцгуог › кюус: 
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TÒ piy изубупик хатебябт, парти де Tong Биг итадно бои. 
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тистисгос йптпутах, одх Форс будвис å Зоной дловафйутес. 
хохед гу Пару пифбюта, каке т@ био добсоуте ка? 
падбитес Ё ёпі Ti» Kahhiov Фад ости. “Адънотеуби кой Му 
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(П, рр. 599.—605.) 

49. Theodorus Svetosiavus Romofortum аа foedus 
secum adversus Romanos ineundum invitat 

У 2241. Вовсе 98 хо) «91 пила» тов пех? Ноут 

зб дабы» устиата длайвттади падну. АА” оди nute 
‘филогоВедиетос" тобс убо «йтоде дутвлеил: Роцофдотов ти 
вот» бперобутас̧, В ий TÀ ка! тв убопо, Муоу neg д1) 
ха! поамлоцен. йоу 02 ха! яобвис Е Оофалго9дадвон. лос 
Ронордртот, слайде Цатстътав xal rr бдеть Осренна8Ай-: 
: бои , тр тоў Така, 16% Фоусидбутос сббруоу, гругорфиоте: 
17156 убноу хую, Oore Туы» Sucular хат Pogulwv кой! 
‘ тойтоц ô "Popopóoros опукйтавьос др. тб» dÈ поб Рав вис: 
пофортат ёс пойму пафауунА та „ка бууд. Артем Фе хай тез 

сув то» П:отбу аи бт тетдохосіоос (ка тото 286 

#восудтато "Роцофботов, ws р тв durará of Олйаоус За 

423 Кесаря, сиреч Рогерий (Рожер де Флор). 423 Вратата 
амогакар, когото по-късно имгератсрът кскал напразно ла прирлече на своя страна срещу големи 

126 Мора, между Одрин и Димотика (неуточнено). 
Цимес, 
обещания. Вж. тук откъс 02. 
#38 Ромофорт, вожд на амогаварите. 

ние ка осем дни. Те изискваха и костите на 
кесаря, и оцелелите още каталани, които 
бяха останали от пленените хора на убития 
кесар Рогерий, на брой двадесет, и казваха, 
че нищо лошо не щели да пострадат, ако 
предадат града. Когато видяха, че тези вът- 
ре не се подгават никак, започнаха по-енер- 
гична обсада. И най-напред подхвърлиха 
огън и опожариха напълно вратата, нарнча- 
на Бари“. Отчаяни, понеже тя бе прегра- 
дена отвътре с каменна стена, те поставиха 
стенобойни машини. Приготвиха обсадна ма- 
шина, карана лесно върху колела стълба, 
цяла покрита с волски кожи, и като я отне- 
соха, поставиха я до стените и окуражаваха 
хората да се покачат. Между тях бе и фарен- 
та Цимес“% със знаме в ръце, наричан пре- 
силено остроумно „крал на Сицилия“. Той 
беше напълно уверен в превзимането на гра- 
да. Понеже боят започна съвсем отблизо и 
по-буйните се заискачваха [по стълбата|, за- 
щитниците отвътре изкачиха горе дълга ко- 
лона и внезапно я хвърлиха. Така те разру- 
шиха |стълбеното| устройство и унищожи- 
ха всички, който бяха заети с него. Така ка- 
таланите се отказаха [от обсадата| и започ- 
наха да се оттеглят, след като загубиха не- 
малко храбри мъже. След това нападнаха 
Памфил. И там извършиха същото и като 
пострадаха [пак], отправиха се към Галипо- 
ли. От Димотика те се отказаха напълно, 
защото император Михаил бе излязъл оттам 
[срещу тях] и се намираше при Мора“. 

49. Теодор Светослав предлага 
на Ромофорт съюз срещу ромеите 

УП, 21. А императорът отново проводи 
пратеници и се опита да ги убеди??, като 
получат парите, да се оттеглят с мир. Защо- 
то Ромофорт?8 бе върнал същите пратеници 
да кажат, че отхвърля мира, ако не бъде 
направено това и това. И казваше онова, за 
което споменахме преди. При Ромофорт дой- 
доха пратеници и от страна на Светослав, 
KOHTO искаха договор и му предлагаха да се 
ожени за сестрата на Светослав, жената на 
убития Чоки, за да воюват заедно срещу 
роместе. И Ромофорт се съгласи с това. След 
като пратениците на императора [се върна- 
ха| в столицата, те известиха още и това, че 
някои перси, на брой над четиристотин, пре- 
минавали |от Азия|. (За това се бил похва- 
лил Ромофорт, [а именно], че за него било 

Бари („тежка“), неуточнено. 1 Фарента 

427 Сиреч каталаните. 
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(П, рр. 606,,—607,,) 

20. Агайпев sulltan auxilio principis 
Bulgarorum fugit 
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120 Евдемоплатон, неуточнено, 438 Редесто, гр. Родосто. “ 
Могаусз! К, Byzantinoturcica, И, с. 260. солджукски султан (1248—1257). 

възможно да доведе колкото поиска перси 
в крайбрежието на Тракия, което той дър- 
жел, без изобщо да бъдат възпрепятствувани 
от корабите на императора.) И веднага една 
част, най-вече перси, нахлуха в теснините 
на Ган и бързо завзеха билото й. Те събраха 
голяма плячка от Евдемоплатон*?, избиха 
мнозина и като памираха опора в крепостта, 
насочваха се оттам и нападаха по-енергично 
останалите места. След това те обезлюдиха 
напълно цялото това толкова голямо място 
до Редест080 и по същия начин близките 
места, а на широчина до Виза и по-нататък, 
като разточителствуваха техните плодове. 

50. Султанът Азатин избягва с помощта 
на българския владетел 

УП, 22. Азатин, султанът, за когото го- 
ворихме в предишните разкази, докато Пер- 
сия беше още |негова!, след смъртта на баща 
си Яфатин, комуто персите се подчиняваха, 
започна големи борби с брата си Рукратин?“. 
Този водеше спор за властта и постоянно вою- 
ваше, така че вече клонеше на страната па 
тохарците, които започнаха да се бъркат в 
персийските работи. Той взе от тях доста- 
тъчно войски да ги прати и тях срещу брата. 
Гонен от тях, Азатин реши да отиде съгласпо 
споразуменке при бившия император Ласка- 
рис“. Тозн го прие и се отнесе човеколюбиво 
и го почете подобаващо. Все пак реши, че 
не трябва да го задържа при себе си, понеже 
се боеше за своята страна, да не би тохарци- 
те, които дотогава бяха враждебни на пер- 
сите, като се сприятелят чрез съюза с Рукра- 
тин, да им станат господари и да могат по- 
отблизо да нападнат помейската държава. 
Затова като свика за него съвет, съобщи да 
вземат решение по предложените въпроси, 
но да се въздържат само от едно [решение, 
а именио| да задържи при себе си Азатин. 
Това решение щяло да бъде за човек небла- 
гонадежден спрямо императора, предпочи- 
тащ да взима решения във вреда на ромей- 
ската държава, подобно на такъв, който дей- 
ствува и говори като човек, който е решил 
да разруши зъберите на укрепленията н же- 
лае да види това. И тъй като императорът 

каза Азатин да не пребивава при ромеите и 
съветът се съгласи, той веднага потегли и 
пак се върна, но не получи помощ от пмпе- 
ратора. За да надвие брата си, той отново 
започна да воюва по-дейно, но не беше въз- 
можно да издържи като по-слаб и чувайки, 
че Ласкарис е умрял и че качело на всичко 

11 Рукратин (Рикпзйф а Kilidsch Arslan), 
332 Теодор 11 Ласкарис. 
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383 Михаил УПТ Палеолог. 
Дъщеря па Михаил VIU Палеолог. 
тук бел. 931. #7 Енос, крепост в Източна Тракия. 
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140 Дан ХИ Косма, цариградски патриарх (1294—1303). 
H3 Теодор Светослав. 

афчиев, История, пос. cby., 11, с. 208). 449 А именно, че гуркопулите избягали. 
и съимператор на Аидроник П Палеолог. 
(Вж. Мут 
па малоазийския бряг. 

134 Халав, татарски хан. 
Апага, син, а не брат, както греши Пахимер, на Халав. Срв. 

485 

Georgius Распутегез — Георги Пахимер 

е застанал Палеолог“, той, уповавайки се 
на познанството си с възцарилия се, отиде 
при него, за да получи помощ. Но се излъга 
много в надеждите си. Императорът предпо- 
чете пред всички желания на султана сро- 
дяването си с тохарците и се сроди с вожда 
им Халав*?*, като му изпрати извънбрачната 
си дъщеричка Мария". За нея обаче се oxe- 
ни брат му Апага”8, който зае властта, тъй 
като Халав междувременно бе умрял. Им- 
ператорът държеше, от една страна, султана 
в завзетия вече от ромейте Константинопол, 
като, от друга страна, подхранваше надеж- 
дите му. А Апагас, знаейки добре плановете 
му, като издебна удобния момент, както ка- 
захме в предишния разказ, избяга от Енос“? 
и с помощта на тохарците от Запад и на вла- 
детеля на българите Константин” намира 
убежище в северните Евксински земи. 

51. Теодор Светослав иска за жена 
дъщерята на императора 

УП, 97. Освен това Светослав“? жадува- 
ше за мир и искаше да се сроди с императора 
и затова изпрати при императора за посред- 
ник в своите искания бившия патриарх 
Йоан“? (той бе пленен там заедно със созо- 
полци). А императорът” отлагаше, но OT- 
стъпи пред необходимостта. Той проводи 
пратеници и одобри мирът да се сключи спо- 

г ред желанието му. А онзи искаше да вземе 

една от дъщерите на император Михаил“. 
А градсвете, които беше успял да завземе, 
той не освобождаваше, но смяташе, разбира 
се, да ги запази за децата н приятелите си. 
Императорът, искайки да постъпи другояче, 
забавяше това споразумение. М междувре- 
менно онзи, бидейки в трепетно очакване, 
позволи тамошното жито да се превози с ко- 
раби. И така ромеите се снабдиха с жито и 
станалото бе лекарство срещу глада“. 

52. Прина, вдовицата на Асен, подбужда 
всички латинци срещи императора 

УП, 29--- И тъй останалите в Чорлу 
перси, като узнаха за станалото“, бързо 
веднага избягват към брега, за да преминат 
отвъд“ 8, като се възползуват от италийските 
кораби. 

Срв. тук. бел. 250. 325 Мария, извънбрачна 

339 Теодор Светослав. 
112 Михаил, син 

на 1307—1308 г. 
446 Си реч 

Константин Тих (Асен). 
3" Андроник П Палеолог. 
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447 Фаренда, вж. тук бел. 425. 448 Биригерий, вж. тук бел. 384, 
Асен ПІ, дъщеря на Михаил VIII и сестра на Андроник И. 
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И това ромеите сметнаха за добро. Още 
повече, че и Фаренда“ се очакваше да отиде 
при императора срещу големите обещания. 
Но когато даваше вид, че потегля, неочак- 
вано дойде Баригерий*8 с извънредно голям 
кораб, докарвайки с него много конници, 

той забави подготовката си [да тръгне], още 
повече, че от Сицилия до него пристигаха 
чести и най-големи обещания от Гевдерих, ако 
изчака. Все пак, разбира се, не беше ясно 
дали той се отказва от започнатото с импе- 

ратора. И той проводи пратеници предвари- 
телно и съобщи твърде страшни работи за 
сестрата на императора, вдовицата на Асен“. 
Той съобщаваше, че тя изпратила при тях 
доверения си човек Канавурий н ги подстре- 
кавала срещу императора по причина на ста- 
рия си гняв заради кесаря“. Когато umne- 
раторът узна това, той разследва и научи 
отчасти това, което бе узнал. Той се раз- 
гневи на сестра си и я затзори в двореца, 
като остави нещата около нея да бъдат раз- 
следвани по-основно. 

119 Ирина, вдовица на Иван 
150 Заради убийството на зетя й Рогерий 

(Рожер де Флор), който бил женен за дъщерята на Асен и Ирина. 

25 Гръцки извори за българската история, т. Х 



ХІХ. ЙОАН КАНТАКУЗИН 

Йоан Кантакузин бил виден държавник, военачалник и книжовник. Точната дата 
на неговото раждане не се знае, но се приема, че това е станало в края на ХІІІ в. (между 

1290 и 1300 г.). 

В избухналата междуособна война във Византия между Андроник П Палеолог и 

Андрони ИТ Палеолог, която с прекъсвания продължила от 1321 до 1328 г., Йоан Канта- 
кузин взел дейно участие на страната на Андроник Ш Палеолог. Неслучайно Кантакузин 

е бил една от централните фигури в управлението на Византия по онова време. Наред с 

качествата си на държавник той е притежавал значителни движими и недвижими имущества, 
така необходими на Андроник П1 в борбата му срещу своя дядо Андроник И. 

След смъртта на Андроник 11 през 1341 г. Йоан Кантакузин като най-доверено He- 

гово лице застава начело на регентството, което управлявал вместо малолетния император 

Йоан У Палеолог, син на Андроник И! Палеолог. Другите двама регенти, Ана Савойска, 
майка на малолетния император, и Алексий Апокавк, велик дук и противник на Кантаку- 

зин, опасявайки се от властолюбивите намерения на Кантакузин, образували силна опози- 
ционна партия срещу него. Обвинен в държавна измяна, Кантакузин бил принуден да на- 

пусне Цариград, отишъл в Димотика, център на неговите владения, и там се провъзгласил 

за император през 1341 г. Но това било само формално и за кратко време. Притеснен от 

своите неприятели, другите двама регенти, Ана Савойска и Алексий Апокавк, той бил при- 

нуден да търси спасение при сръбския крал Стефан Душан (1331—1355). Едва в началото 
на 1347 г. Кантакузин взел връх над противниците си, завзел Цариград и тържествено 
бил провъзгласен за император. От 1347 до 1354 г. той управлявал Византийската империя 

под името Йоан УТ Палеолог. В 1354 г. законният наследник Йоан У Палеолог завзел Ца- 
риград и Йоан Кантакузин бил принуден да абдикира. След абдикацията той се оттеглил 
в един от Атонските манастири, където прекарал остатъка от живота си (1354—1383). Там 

Йоан Кантакузин написал своята тритомна история, която обхваща времето от 1320 до 
1362 г. 

Тази негова история съдържа ценни сведения за социално-икономическата и полити- 
ческа история на Византия, Сърбия и България. Особено важни за българската история 

га сведенията относно българо-византийските отношения, за царуването на българските 

владетели Георги Тертер П, за Михаил ПТ Шишман, за Иван Александър, за българо- 

сръбските отношения. Не по-малко важни са и единствените по рода си сведения за родоп- 
ския войвода Момчил, по произход българин. Историята на Йоан Кантакузин съдържа също 

така ценни сведения за най-ранните нападения на турските нашественици на Балканския 
полуостров, причинили неизчислими беди на византийци, сърби и българи. Особено важни 

са сведенията за турските нападения срещу южните и югоизточните предели на българ- 

ската държава. Въпреки пристрастието, с което е написана, историята на Йоан Кантаку- 
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зин е особено ценна поради обстоятелството, че е написана от очевидец и участник в съби- 

тията, разиграли се на Балканския полуостров през периода 1320—1362 г. 

РЪКОПИСИ: L= Laurent. ІХ, 9 (а. 1398) {.1'—391*, В = Bononiensis 2212 (5. ХУ) #.17—3457; P- 

Paris. — СозПп. 144 (s. ХУ) Е-.17-343“, Мийпелѕіѕ ог. 105 (5. ХУТ), Constant. (ТорКарц-бега!)28 ($. XIV). 

ИЗДАНИЯ: loannis Cantacuzeni imperatoris historiarum libri IV сига L. Ѕеһорепі 1—-111. Bonnae 

1828—1832. — Преводът е направен по това издание. 

ЛИТЕРАТУРА: У. Parisot, Сашасигепе, homme d'état её historien, Paris 1845. —Т. Фло- 
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IOANNIS CANTACUZENI 

HISTORIA 

1. Michael imperator Romanorum filiam 
suam Theodoram Svetoslavo Bulgarorum 

regi conubio iungit 

1 О того Ваше обоо? Михай, спиВаотћеоу 

> Хдаоиио TÄ Заоа zui лото, на! хайдис БоДкоб, бада 

sindire Грина» кОфемие део xai Fryuregag T
 т 

ні» iréguy то» дгуштфои ть тау биле oi SAEN 

Dr то №; 000% той дволотог nudi, похот 
ЕАН наа 

зби поб уно» 10ке тб» Осодоосу dè tg Васи. ; 

Sgert дА е" 

(1. р. 181-3) 

6. Пе protostratoris Ѕупайепі procuratione 
іп Macedonia 

1,8, То 9" атто ха! Васе 0 vlos сбу борго r ивуй- 
Ар есте что: буусареро подс rov Койу» белое 
сВеоводш negi асииайгис, абу Кабувикор изтайа войни. 
yot хий negi тўс т0б Кор стириугис кий фас duhe- 

Эверт; xui nerouvreg ёх той фйотос did tà ка? агаду три 
логова» тати то Кан торба hroirrskelr, dhiag 9° öre 

+ Михаил ІХ Палеолог (1294—1320). 

фор, спирски деспот (1271—1296). 
назовавали българите. 
(1328—1341). 

2 Андроник 11 Палеолог (1282—1328). 
Михаил [Х Палеолог, жена на епирския деснот Тома. 

| $ Акарнания — област в Епир. 
8 Тодор Светослав, български цар (1300--1322). 

10 Бъдещият император Йоан VI Кантакузин (1347—1354), който посел титлата „велик 

ЙОАН КАНТАКУЗИН 

ИСТОРИЯ 

1. За брака на Тодор Светослав с Теодора, 
дъщеря на византийския император 

Михаил 

І, 1. И така същият император Михаил, 
който управляваше заедно със своя баща и 
император Андроник?, имаше, както вече 
казахме, двама сина и толкова дъщери. 
Едната от дъщерите, Ана ?, омъжи за деспот 
Тома, сина на деспот Никифор?, който 
управляваше Акарнания, а Теодора — за 
царя на мизите’ Светослав“. 

2. За управлението на протостратора 
Синадин в Македония 

1, 8. И така младият император" заедно 
с великия доместик! сметнаха, че е от полза 
за тях да проводят пратеници при краля" 
за военен съюз и изпратиха Калиник, след 
като го повикаха и разговаряха за съюза 

и приятелството с краля. Убедиха го лесно, 
защото и той смяташе, че е полезно това 

пратеничество до краля, още повече, че 

3 Ана, дъщеря на 
4 Тома, епирски деспот (1296—1318). 9 Huka- 

?С „мизи“ византийските автори 
э Андроник HI Палеолог 

доместик“, т.е. върховен главнокомандуващ на войските. Преди завземането на престола Йоан Кантаку- 
зин е играл важна роля в политическия живот на Византия. Във възникналата гражданска междуособна 
война между Андролик Пи Андроник HI, която с прекъсвания продължила ог !321 до 1328 r., когато Ап- 
дроник IH завзел престола в Цариград, Кантакузин е държал страната на Андроник ITI и го е подпомагал 
най-активно в борбата му против Андроник 11. За тия събития срв. Г. Острогорски, Историја Ви- 
зантије, Београд, 1959, с. 466 сл, - Т. Флоринский, Южные славяне и Византия во второй четверти 
ХГУ века, С.-Петербург, 1882, с. 10—22. За политическата дейност на Кантакузин след неговата абдика- 
ция вж. В. Максимовий. Политичка улога Јована Кантакузина после абдикације, Зборник радова 
ожог института, књ. ІХ, 1966, с. 129—189. 1 Сръбският крал Стефан Урош 11 Милутин (1282— 
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zul лод; Зори вто фи мекс Евхгов ха? побтероу ат, 

giunooréhioraiw. 6 9 олобду хай поодерии по. тур 0дои 
т4улота битве, тї Коби те вгуувнбиви0з, ха! три той 

зор Виа длауугйис пововейат, бре ка? айтбу Фопғо 

Хоцагои пуцайиероу тбу хш обу, хаё паз ады бурии- 

„убет блитуобиёроу тф vé Вада, лоб; tË ха? хйбо 

бу, eÈ pórov той икплоу ка Васо; nostas, пода 

тоб pégeot убото Михвдонис wero yg тўр подс аГт0» 

сонциугѓау ийхоту ври ту тоб #050105 ка! Ваби оз 

лойуийтоу. заВФь той» 9 Кафрихов 105 лиру ис, впй- 

yeot лой 19 ВебЧипоу ката тауов ка! уеѓоюу драйв ти 

Buone уагоовт: длпурв 8 те та тй; поговегат, xat ту стим 

пази ат? тоб Кой èv Вевийо кегоди дйоутойрято, Пу 
yoray 1005 то; ноге убита: Мохефоиас. ойто и xai 
negi тва той Кон агниеу! $ 0 ғо Жидодикоз хателойвате, 
тбу pivot За Ен ка? папло» бобр tolg ей: па! той ho- 
yos тру поотбойф дгацетеие о?у баабиеғоу, т п00$ зу 
ар фгракри" ЕВпот!ето zai atràs, тобто дижиооикос, wg 
aè ніх тоол 61 им бредет ск дгохвой, био тў Paone? 
xui пйлпо 100400” zor; üv Нлоатр той ги el 0’ érè та 
пода проби хай ди под; rého; вруто хахбу, тт ġón тў 
134011100; тор nohewv илочтар, бастй» te Фадобов zui тоў 

атийтав. ер тоб; того то: ду тоиЗонётог т00 ходрот-хи? б 
Хеуадро; бе! йо00; 6 ка! поотоатобгоо Frey tlg Въбйи- 
tiot да 175 01604; пари де от Qoziy виетоблегв dè 
Политов zui ту negi «то» Иооби TE ха? лому" хато- 

лёбо Македонис. Др 9" 0 Жгуадрид; ото; ё ЕГлатогдоу 

ка! 10 795 лефирит е изтобдер ні yio ti; Вап аз дуий- 
ув таз той угор ceton, ES dehnt то лоого тоу Пкфопо- 

Ууо” Васі авто; ЙПуайЬ та иптодз авг усрруд око 
0 0Е ye питћо 100 лоб; Фиала ката ті» дайдициит Leyo» 
ёго“ Поддуог топбоу йу пи ду топаоуѓау об» ат зеў 

nodra тоб» реву поотаунуд» Пабтобдут теў Mizar zei 
блоха ио влодетаз arri, тиб» те ду игуфмоу пари 
Рори; каб уйибо хорот впафатогу, тр Вадою; repit 
arrap дер 

(I, рр. 26—37) 

беше приятел със Сиргнан от по-рано. 
И той с голямо желание и старание тръгна 
бързо и се срещна с краля, като му изложи 
поръката на младия император. Разбра, 
че кралят смята случая за удобен и че с 
голямо желанке обещава да помогне на 
младия император и при това би бил благо- 
дарен, стига само да се отдели от дядо си — 
императора”, и да дойде в пределите на 
Македония“. Защото смяташе, че съюзът 
с него е във вреда на работите на неговия 
тъст и император?. И така Калиник се 
връща с това обещание по най-бързия начин 
във Византион" н съобщава радостен на 
възрадвалия се император резултатите от 
пратеничеството н потвърди, че военният 
съюз с краля е осигурен само ако дойде 
в пределите на Македония. И тъй младият 
Андроник!" уреди въпроса за воепния съюз 
с краля. Виждайки, че дядо му — импера- 
торът — не се отказва от предишната вражда 
нито на дело, нито на думи, сам взе мерки 
за собствената си охрана, като имаше 
пред вид, че ако по някакъв начин се уре- 
дят недоразуменията, ще остане под властта 
на дядо сн — императора, докато той умре. 
А ако злото продължи занапред к достигне 
крайния предел, тогава, като се махне от 
Цариград, ще запази и себе си, и близките 
си. При такива обстоятелства минаваше 
времето и протостраторът Синадин дойде 
във Византион от Запад, освободен от Длъж- 
ността. А той управляваше Прилеп и земите 
около него, както и градчетата надолу и в 
Македония. А този Синадин беше от благо- 
родническа фамилия и прочут по род. За- 
щото по майчина линия нишките на рода 
водеха към императорнте, тъй като майка 
му бе дъщеря на бившия император Михаил," 
брат на първия от Палеолозите”. А баща 
му бе топарх” на Запад в Далмация на 
така наречения Полог. Тази топархия 
той донесе на Михаил, първия от Палеоло- 
зите, заедно със себе си и я постави под 
негова власт. Удостоен бе с големи поче- 
сти от ромеите и с бляскав брак, като бе 
оженен за братовчедката на императора... 

12 Сиргиан бил велик дук, т.е. началник на флотата. Срв. Острогорски, пос. съч., с. 347, 

466, 467. 13 Става дума за византийския император Андроник И Палеолог. !* Става дума за Южна 

Македония, както личи от по-нататъшното изложение на събитията у Кантакузин. 15 Касае се за Андро- 

ник П Палеолог, който бил тъст ва сръбския крал Стефан Урош П Милутин. Срв. Острогорски, 
пос. cbu., с. 442. 18 Византион, сиреч Цариград. 1? Сиреч Андроник ІН Палеолог. “18 Теодор Cuna- 

дин, управител в Епир и Солун. 1% Византийският император Михаил IX Палеолог, син и съуправител 

на Андроник П Палеолог (1294—1320). 29 Михаил VIT Палеолог (1261—1282), брат на Михаил IX Ha- 

леолог. 2? Топарх — управител на погранична област във Византия. 22 Вероятно се касае за мест- 

ността Горни Полог по най-горното течение на Вардар. Вж. В. Кънчов, Избрани произведения, Т. И, 

1970, с: 319. 
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3. Theodorus Svetoslavus auxilium 
imperatori mittit 

fi 22 Е» тото 0 рек подс «отбу xas лава 
Зу еутодладоо 100 Проф Вито, Ос пр агй заета 
Фи Огодопа т) аф, побайвас Мері, тож «ро» 
бла: xara odarovg Лоис, 
CONTES «пр ёл иясъфгас deouérm dik тбу лолецо» тбу зобс ror 
палпор“ бл фото те, 6 él orro хай поро; отов тйс, 
тои пиждоътос тай хубвотов т} $’ ainteis, 6с, ду со: 
a 19» Вени а стоатайс Флоовбъта, отдадут 700$ айтбу 
блареуеу бор 98 убуарер EX тр нета таба. ifor усо б 
Maoriros тар Флоиётну r Вапа? атоатийи, и еботаси £v- 
$25 ёл? pizon. 8 Разпит 02 тир dür поазиву ката dukon, 
ТЕ HDO тіс RELTHAOSTÄS ватритол фетов лава тд» ГИ ЗАХара TU- 
тенор, 

(І, рр. 108—109} 

4. Пе ВовПа Bulgarorum regis fratre 
еі де Andronico Рашеоово, urbium 

іп Rhodopes provinciis duce 

1,27, 6» paat- 
heds 0° 5 1205 adrot diuzuorepjoug pézo хътоботе пис, 
Оуоу Фуа встратоледсвави ё} ùg Коди (ог ду ток 

«илдафбо „ хаё то 6 ифу Вивгуви дибфис Фи. увриорноу 
9 вото ха би оо énipevoug ат, ас хог 950 тфи стра- 
потбу фо убуоив аподитёбу Фр 19 стфатоле), ёлёѓ пер! 
TE «ору фаблего нид си, $, те Хайд» ёлёхето Opo- 
94655, ха! ў отдатй тбу HG TV но gadge, оби влатов- 
пОиЕРО: л00; той зов Ват бос THV убоцу ицхоб", (Fouy Jè 
тауивта теовадбкоута,) ротор ider elg Уе 70, 
хаё фифгов тир отоци.“ ёте DÈ ёотоитолејериёуоо ngiz 
Верт, Воробдас 9 той Доби Вас ос вде) İS, тоб 
тоо Вамй#ов блоотёз пой; ад» панові ССА пбтоибАцовт, 

Ó réog Jè Вадис ата тр zig “дини ё бра» $700.08 

ог 05 хадрисотду ё Ev nyus тедоволхоти ёра zovrov ё 

лела пиё си, 

80003 ду пабошв доли ка ovreyog. Lwpyauvtog 92 диф. 

1061ду roù xuxoð, uvis г00уюое тггаотиѓор дю ірі хай“ 
дека ида, йл0 08 тод тпгоутоу хакой та тв олАчухуа хиё 

23 Т.е. ПЕ Гелесесг. 
точна Тракия. 

при Андроник 

дият император Андроник [Ш Палеолог. 

побфасии Ну ос съема 

афавтос длотди TE доўна даа тор доктуфоу . 

24 Българският 
26 В непреведения пасаж става лума за 

водил при своя дядо Андроник 11 с молба за прекратяғгне на есенните действия помежду им. 
28 Т.е. до Региоч, дн. 
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9. Тодор Светослав праща военна помощ 
на император Андроник 

I, 22. Междувременно при него? при- 
стигна пратеникът Мартин от страна на 
Светослав“, царя на мизите, който бе же- 
нен за сестра му Теодора, заедно с триста 
тежковъоръжени конници-мизи, под пред- 
лог, че ще му помагат, понеже молеше за 
помощ поради войната с дядо си. Обеща- 
ваха, че ако иска и повече войска, то зе- 

тят с готовност ще му я даде. А в същност 
(те пелеха) да го хванат и да го отведат 
при Светослав, ако видят, че императорът 
няма войска, Това стана ясно от събитията 
след това. А Мартин, като видя, че вой- 
ската следва императора, веднага се върна 
в родината си. А императорът, като пъту- 
ваше на преходи, разположи се на лагер 
с войската в деня преди Петдесетница при 
река Yeppa.” 

4. За брата на българския цар Войсил, 
началник на градове в Родопите, и за 
Е Палеолог 

І, 27.. 2 Младият император”? прекара 
тук? до вечерта и се върна малко назад, 
като се разположи на лагер до Космиди- 
он, в местността Лимпидарий”, и остана 
там три дни. Понеже настъпиха внезапни 
студове и дъждове, така че двама войника 
умряха от студ в лагера и погеже той загуби 
надежда за мир, а н зимата стана тежка 
и войската — 40 тагми -- се нуждаеше от 
провизии, тъй като не можеха да плячкосват 
земите на младия император, той се върна 
и дойде в Димотика и разпусна войската. 
А когато младият император бе на лагер до 
Византион, Войсил”, братът на мизийския 
цар, се отметна от него и премина на страната 
на стария император”. А младият император 
след пристигането сив Димотика всекидневно 
страдаше от треска в продължение на че- 
тиридесет дни. И когато треската престана, 
дванадесет дни непрекъснато тече кръв от 
носа му. Когато и това зло мина, отново 
го хвана четиридневна треска в продълже- 
ние на 11 месеца. А от тази толкова голяма 
опасност вътрешностите и далакът бяха 
в тежко състояние и чак до смъртта му не 
можаха да се оправят от тази болест. Но 

цар Тодор Светослав, 29 Река в Из 
пратеничество, което Андроник 111 Палеолог про- 

27 Maa- 
Кючюкчекмедже в Източна Тракия. 

23 Космидий, кваргал в Цариград, при Златния рог. Срв. R.J апі п, Constantinople byzantine, Paris. 1950, 
р. 421—422. 30 Местност около Цариград. 
32 С тарият император, т.е. Андроник П Палеолог. 

з Войсил, брат на българския цар Смилец (1292—1300). 
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Ò ол)ђ» хис Читеры, ayot хий тейвите алдтоб тўс 
хахщогос ovx ioyvouy апатии" hàg пбиос ха? хиду- 
анко yupruarorg иедодвив tò Хахбу блос дрилувби ёр. 
0 98 ys погавитероз Вит в?с, хито дариаббистов Вл? ov- 
véget, хаё дегубв док» Ех тр прариитоу соии то дор, 
бобу ту бууоуо» прды те твид ка? поодърк ко! dv- 
до тӯ подс tés науа блеоёуорта пот тбу идтоб, ха? 
Юіха:ос wv проодейаода: три Пори", ёле xal perk хилоб 
той вупиатос èyireto, депийноу ёхероу 6 08, влилоКб pèr 
7Ябооту Флокотов očðuučs того dai tă опти бфіүнѓуоос 
поборав, Х0бюъ #8 паптуцидтоз по об, блёленугу dnou- 
zroug, Фрруе 08 «йтбр поб; то на ов тбу подамор окис 
мамата иё» хаё 1 тоб Халета брис ngos evrov, peye 
зе хиё дибфоров ото; лододойиои пойгрец“ обу Пюати 98 
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поувоюр ка ту 0210р фооуобоу ойк бМуу бУТОР, ка? TÄS 
Фу ийгоѓ; огоаийс пос те ка? иадиогце обоце уен» 
длойтафн в, 1016 Шу допогс ха? Фпооуого пис, ёсть б? 

г 00% ког іаабиғуос, тї повадътеоф поооғаойцає Вхог, 

(1, рр. 134—125) 

5. Ре Theodoro Svetosiavo mortuo 
е! de Georgio Tertere, rege Bulgarorum 

1,35 + „ +90 
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та; пб\ету дхегуиф Ввпатоатейонв, тйс иё» Шс ое, 
Фимллобломи dè «Ае, неуд» ТЕ Хай подойудошпои обоиу, 
хаё дей кой ипкф стратетиате ё0бонёррь, ка? ви динка“, 
оф каста хюоіоо xeir, 0с ибтаохн ати хай подс пб- 
Меноу ха? опрру TOV СК» раста длифиот!оу. «а dè 
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«Алоо» ёудюоіюи negi tyy той датой сърхоидду додофоцивиш, 
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с труд и ежедневни упражнения преодоля 
злото, за да може да диша. А старият им- 
ператор, макар да му се учудваха на мъдро- 
стта и да изглеждаше, че знае много добре 
кое е важното в работите, виждаше, че 
внукът го превъзхожда доста с войска и 
по храброст и мъжество в сраженията. 
Макар и да беше в правото си да приеме 
мира, тъй като и в този случай се спазваше 
благоприличието, понеже те го искаха, той 
дълго време не удостои с никакъв отговор 
пратениците, дошли за мир, и като измина 
доста време, отпратн ги с празни ръце. 
А и пристигането на Сиргиан при него го 
подтикна да предпочете войната, понеже 
очакваше Сиргиан да направи нещо го- 
лямо и достойно. Не по-малко го подтик- 
ваха и събитията в Родопите. Защото Ан- 
дроник Палеолог, великият стратопедарх?", 
бе изпратен като началник от младия им- 
ператор на областите на градовете Стани- 
мака и Чепино в Родопите и на другите не- 
малко крепости и на войската в тях, която 
беше многобройна и боеспособна. Той убеди 
едни с подаръци и обещания, а други при- 
нуди насила да се подчинят на стария 
император- - - 

5. За смъртта на Теодор Светослав и за 
Георги Тертер, царя на българите 

1,35- - -34 По същото време? Светослав, 
царят на мизите, който бил женен за се- 
страта на младия император, заболя и умря. 
Георги Тертер?%, негов син, пое властта над 
мизите. Когато войната между двамата им- 
ператори още продължава и когато Андро- 
ник Палеолог, началник на подвластните 
на византийците области в Родопите, се 
отметна От младия и премина на страната 
на стария император, Тертер, като нападна 
ония градове и опустоши другите, завзе 
Филипопол”, голям многолюден град, за- 
щитен с пехота и конница, разположен в 
много удобно място, така че той бе най- 
самозадоволяващ се от другите градове на 
континента. А завзе Филипопол по след- 
ния начин. Един от близките му във Ви- 

зантион от умраза към младия император 
тайно го осведоми, че жителите на Фили- 
попол воюват заедно с младия император, 
а другите местни жители били заети с при- 
бирането на реколтата. Затова, ако напад- 
нел, щял да го завладее, понеже бил с 

33 Стратопедархът бил висш воепачалник. В непреведения пасаж става дума за мерките, кокто 

Андроник 11 Палеолог взел за подобряване на административното и данъчното управление на Византия. 

35 Тодор Светослав починал в края на 1321 г. Вж.Б. 
през царуването на Тодор Светослав, Изв. на семинарите при Ист.-фил. 

36 Георги Тертер И, български цар (1322—1323). София, т. ІНІ, 1948, с. 29. 

веткова. Българо-визангийските отношения 
фак. СУ „Климент Охридски“ — 

37 Дн. Пловдив. j 
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(1, рр. 1695—1714) 

= 6. Bulgarorum rege mortuo Boisilas 
Philippopolim una cum imperatore Romano 
rum obsidet. Principes Bulgarorum Michaelem 

regem declarant ~ ESS велможи обявяват Михайл за цар 
ала. опори узи ОКНЕ Затова я 25, 
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малко хора. Следвайки това внушение, той 
лесно покори града, понеже беше без за- 
щитници. Младият император след мира 
дойде в Димотика. Тертер изпрати войска, 
която нападна и опустоши градовете около 
Адрианопол. Императорът ги преследва до 
пределите на Мизия и като ги нападна 
ненадейно, едни от тях изби, други хвана 
живи и само малцина се спасиха поради 
настъпване на нощта. Войниците разгра- 
биха лагера им и отмъкнаха плячката. 
След това сражение императорът разбра, 
че трябва не само да се защищава от нанада- 
щите мизи, но и сам да ги напада. И като 
събра достатъчно войска, след тридесет дни 
нахлу в Мизия и опустоши значителна 
част от нея, но не взе никакъв пленник 
(понеже имало обичай у мизи и византийци 
при нападения да не се поробват едни други), 
а награби добитък и много друга пляч- 
ка. 

6. Царят на българите Тертер умира. 
Войсил и византийският император 
обсаждат Пловдив. Българските 

І, 36. Докато младият император пре- 
биваваше във Византион, Тертер, царят 
на мизите, умря. След неговата смърт гра- 
довете между Месемврия и Стилбнос?*, 
подвластни на мизите, доброволно се при- 
съединиха към ромейските императори. И 
старият император изпрати началници на 
предалите се градове, който сам избра. 
Войсил, брат на предишния цар на мизите, 
който бе беглец при ромеите, когато узна 
за смъртта на царя на мизите, се върна и 
сам си подчини останалите градове на Ми- 
зия от Стилбнос до Копсис?, които му се 
подчиниха доброволно поради племенна 06- 
щност. Същевременно той извести с прате- 
ници императора, че и той, и съпровожда- 
щата го войска ще му бъдаг подчинени, 
и императорът нареди да се нарича деспот 
на Мизия”. Младият император, който бе 
отгледан от дядо си — императора, като 
събра войската от Византион и Тракия, 
отиде да превземе Филипопол. А когато 
той дойде там, Войсил го срещна за- 
едно с подчинената си войска, за да започне 
войната. Те се разположиха на стан около 
града и го обсадиха, но тъй като вътре 
имаше достатъчно войска, те нищо не по- 

38 Стилбнос, дн. Сливен. Вж. Ал. Бурмов, Избраяк произведения, т. 1, София, 1968, с. 225. 

29 Копсис, крепост между Сопот и Карлово. Вж. К. Иречек, Кияжество България, ч. 11, Пътувания 

по България, Пловдив, 1899, с. 368—369. 10 Титлата деспот от ХИ в. нататък се давала във Византия 

на лице, което по ранг стояло пепосредствено след императора. В случая с нея бид удостоен българският 

болярин Войсил. 
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стигнаха, а претърпяха поражение. Защото 
Тертер едновременно със завземането на 
Филипопол, като се страхуваше да не би 
ромеите да го завладеят с внезапно напа- 
дение, както и сам бе направил поради 
малочисления гарнизон н още повече, че 

беше на границите между неговите и ро- 
мейските владения, той прати да пазят 
града 1000 конници алани и мизи и 2000 
тежковъоръжени пехотинци, които се счи- 
таха за най-храбри сред тях. Началници им 
бяха Итил и Темир, по произход алани, и 
Инас, унгарец. Началник на всичките бил 
Иван Русина, сръчен и твърде опитен в 
стратегията. И те, като умря царят им, не 
изоставиха града, но останаха да го пазят. 
Тогава, обсадени от императора, те никак 
не излизаха извън вратите, наредени като 
за сражение и като залостиха вратите, 
защищаваха се упорито и нанесоха много 
вреда на императорската войска. И тъй 
императорът ги обсажда непрекъснато в 
продължение на четири месеца, като все- 
кидневно се сражаваше. Когато вече загуби 
надежда да го превземе, един от герман- 
ците, специалист по обсадните машини, по- 
неже градът, изглежда, бе удобно разпо- 
ложен за превземане, внуши на императора 
истинска надежда за превземането му. Той 
по заповед на императора направи машина. 
А тя била такава. На шестнадесет колела 
съоръжи дървена постройка, която могла 
да побере 100 мъже, които трябвало чрез 
блъскане отвътре да движат машината. От- 
горе на постройката имало дървена кула 
с пет площадки, така че във всяка площадка 
шяло да има по осем души, които щели 
да стрелят с латински лъкове, наречени 
чангри. Те щели със стрелбите си да про- 
гонят хората по стените. Когато машината 
била направена вече и тежковъоръжените 
войници и тия, които трябвало да я движат, 
били наредени, цялата останала войска с 
вдигнати знамена и под звука на тръбата 
се втурнала срещу крепостта. А кулата, 
раздвижена от хората отвътре, тръгнала, 
като изглеждало, като че ли се движела 
сама. Защото никой от намиращите се вътре 
хора не се виждал отникъде, за да бъде 
улучен. А когато се доближила на един 
хвърлей, тези от дървената кула стреляли 
срещу тия върху стените. А те, като не мо- 
жели по никакъв начин да противодейст- 
вуват и понеже изстреляните стрели от 
чангрите силно и лесно прониквали и пре- 
минавали през цялото им въоръжение, бяха 
наранявани от стрелите, а някои умирали. 
Като се задържали малко, след това от- 
стъпили, оставяйки стената незащитена. По- 
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неже дървената кула щяла почти да се 
допре до стената на града, случило се след- 
ното нещо. Пред стената на града от старо 
време бе построена цистерна за събиране 
на вода. Тя бе покрита с греди и дъски H 
понеже отгоре имаше натрупана пръст, тя 
не се виждаше и никой дори от местните 
жители отдавна не знаеше, че има покрита 
цистерна. А и гредите издържали колите 
и каквито тежестн минавали по нея. Ко- 
гато кулата се намирала върху нея, гре- 
дите се счупили и тя пропаднала в цистер- 
ната. От хората, които били вътре, викой 

не загинал, но всички оцелели, Филипопол, 
който се изложи на такава голяма опасност, 
избягна завладяването. Защото вътре се 
окуражили, изчаквали се и се защищавали 
от стената, а войската на обсадителите 
престанала да напада. „По същото време 
мизийските велможи, след като техният 
цар Тертер умря без паследник, извикаха 
и обявиха за свой цар Михаил”, владетел 
на Видин и син на техния деспот Сраци- 
мир?, който произхождал от мизийски и 
кумански род, и му предадоха Търново, 
където бяха техните дворци, и цялата оста- 
нала власт. А той събра своята войска и не 
малко съюзна от угровласи, като взе и 
скитска войска, реши, че не трябва да 
напада византийския император, който об- 
саждаше Филипопол, понеже чувствуваше, 
че не е достатъчно силен, но потегли срещу 
градовете, които след смъртта на Тертер 
минаха на страната на ромеите. Те бяха 
в планински места, които защищаваха съ- 
ратниците му скити и другите съюзници 
стрелци, Той ги нападна и опустошаваше 
земята, като обсаждаше градовете. Това 
беше съобщено на императора и той, като 
се посъветва със сановниците, реши да 
изостави обсадата на Филипопол и да се 
отправи на поход срещу Михаил, за да се 
сражава с него. Като реши това, пмпера- 
торът заповяда на деспота на мизите Вой- 
сил, който беше наблизо, да се върне в зе- 
мите си и като приготви войската н себе 
си за сражение, на третия ден да дойде в 
Потука“, градче, разрушено, както изглеж- 
да, от някаква война, (То та на един 
ден път от мястото, където се бил разполо- 
жил на лагер Михаил.) Там императорът 
щеше да го чака. Бойсил замина за роди- 

ната си в Копсис, за да се приготви за сра- 

а Българският цар Михаил 111 Шишман (1323—1330). 42 Михаил Шишман бил син на видинския 

владетел Шишман, а не на сташ както погрешне отбелязва Кантакузин. За 108a вж. у В. Н. Зла- 

тарски, Вопрос о происхождену олгарскога царя Ивана-Александра, Сборник статей по славяноведе- 

зию, СПб.,1906, отд. отпеч., стр. 13—16. - Бурмов, пос. съч., с. 229, бел. 75 под линия. 13 Точното 

3 ::естоположение па градчето Потука не е известно. За различните мнения ОТНОСНО местоположението 

za градчего вж. у Бурмов, пос. съч., с. 233, бел. 99 под линия. 

13 Гръцки извори за българската история, т. X 
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жение. Императорът пък постави за стра- 
тег на Станимака и Цепена Георги Врие- 
ний, като остави достатъчно войска за гар- 
зон, за да не пострада земята от напада- 
щите филипополци. Сам потегли с цялата 
войска и пристигна в Потука, за да чака 
там Войсил. Но един човек пристнгна и 
съобщи на разположилия се на лагер им- 
ператор, че Войсил внезапно умрял. Но 
изглеждало, че този човек и лъжел, и не 
казвад нещо вярно. След малко пристигна 
втори, който съобщи същото. Но, изглежда, 
и той не заслужаваше доверке. Третият, 
който дойде след тях, каза, че действително 
е умрял и че уж сам видял да го смъкват 
мъртав на носилка от стръмнината в 
Копсис, за да бъде погребан. На този по- 
вярваха, понеже бе ромей и свидетелству- 
ваше като очевидец. Поради това импера- 
торът реши, че не трябва да се сражава с 
Михагл. Тогава ромейската войска пе беше 
равностойпа на пеприятелската, първо, по- 
неже последната бсше разположена в пла- 
нински места и беше заобиколена с дълбоки 
окопи и разполагаше с много стрелци, 
кокто можеха да нанесат големи вреди в 
теснините, и, второ, защото немалка част 
от войската на ромеите, която трябваше да се 
яви за сражението, липсваше. Намиращите 
се под комапдуването на Войсил войници, 
които бяха около три хиляди, не бе сигурно, 
че ще пристигнат след смъртта на Войсил. 
А ив сраженията при Филипопол мнозина 
бяха ранени (убити бяха не повече от трима) 
и всеки се отправяше за дома си, за да се 
лекува. А и мнозина бяха останали за гагни- 
зон при Вриений в Станкмака и другите градо- 
ве. Поради всичко това императорът реши да 
се върне, без да се е сражавал. Понеже не 
му се удаде да накаже неприятелите, той 
се върна в Адрианопол тежко засегнат. 
След осем дни императорът получи писмо, 
в което се съобщаваше, че Войсил е жив. 
Понеже ял гъби, сърдечните мускули са 
били парадизирани и в продължение на 
три дни бил обхванат от тежка летаргия 
и силна безчувственост, така че изглеждало, 
че е умрял. След това близките му си по- 
служили с териак и с така наречените от 
лекарите противоядия и едвам го върнали 
към живот. 

1, 37. Това попречи на младия импера- 
тор да се сражава с царя на мизите и съ- 
юзниците [му]. Сам Михаил подчини по 
споразумение обсадените градове, понеже 
не получиха подкрепа от императора на 
ромеите. Същевременно той изпрати стра- 
тег и друга свежа войска във Филипопол, 
за да го пази. А повика Иван и обсадените 
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войници заедно със стратезите им, за да 
ги награди за усилията и храбростта, която 
проявиха при обсадата. Стратегът па изпра- 
тената войска, след като се приближил 
до Филипопол, изирати да кажат на Иван 
за пристигането си и защо били дошли. 
А Иван заедно с подчинените му военачал- 
ници и целия гарнизон излязъл да 10- 
срещне идващите и пренощува с тях извън 
града, за да може да им предаде града на 
следния ден. Същата нощ и Врнений при- 
стигна до Филипопол и устрон засада, 
за да заграби рано сутрипта градския до- 
битък. Като узна, че Ивац н гарнизонът 
заедно с техните стратези са излезли да 
посрещнат смяната, вдигна се и дойде до 
градските стени. Жителите на града смет- 
нали, че моментът е удобен да се освободят 
от мизите и като отворили вратите на града, 
пуснали Вриений заедно с ромеиската BOŽ- 
ска. Това, което императорът порадн про- 
дължителната обсада и многобройните и 
непрекъснати сражения не можа да HO- 
стигне с обсадни машини, Вриений с бо- 
жия помощ постигна без „труд, като запази 
Филипопол за ромеите. А Иван и другите, 
като узнаха рано сутринта за завземането 
на града, върнаха се в земите си. След 
това Михаил, царят на мизите, изпрати 
войска и като го обсади, притисна здраво 
Войсил, конто владееше Копсис и четири 

други крепости. В продълженке на една 
година и повече Войсил се съпротивляваше 
силно във войната, понеже и императорът 
му помагаше с пари, конница и пехота. 
След това, като видя, че. подчинените му 
проявяват симпатии към Михайл поради 
непрекъснатите нападения и понеже бяха 
откъснати отвсякъде от продоволствие, изо- 
стави ги и дойде при императора. А те 
заедно с крепостите се предадоха на Ми- 
хаил. След като завладя тази земя, той с 
цялата си войска се втурна в ромейска 
земя и оплячкоса всички по-горци области 
на Тракия чак до Вира“, като ги преброди 

най-много за дванадесет дни, Но не взе 
много плячка, понеже селяните предвидливо 
се затвориха в крепостите и градовете. 
Младият император, който се намираше в 
Димотика, не се противопостави на мизите, 
понеже нямаше достатъчно събрана бое- 
способна войска. Обхвана го голяма мъка, 
тъй като не можа да се противопостави 
па неприятелите. Удряйки с крак в земята, 
обхванат от гняв и като се подготви, съ- 
общи на Михайл, който се връщаше: „Ги 

4а Вира, дн. Фере в най-долното течение на Марица. 
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събра подвластната си войска, нахлу в 
нашата земя и я опустоши колкото можа. 
Понеже аз не мога да се сражавам с тебе 
сега в редовен Сой, най-добре би било да 
се сражаваме в единоборство“ А той от- 
говори, че нямал ум ковачът, който може да 
вземе нажеженото желязо с клещи, а вместо 
с тях си служи с ръка. И самият той щял 
да предизвика голям смях, ако рискува 
не с голяма и добра войска, а със собстве- 
ното си тяло. Поради това той не щял да 
направи онова, за ксето императорът го 
псдканвал. Императорът бил обхванат от 
гняв, гонеже Михаил го надхитрил в играта. 
А след малко, когато щели да се свържат в 
здраво приятелство, те щели да се сражават 
заедно срещу други неприятели. Михаил 
отговори по този начин и се върна в Ми- 
зия. А младият император дойде от Димо- 
тика във Византкон, изпълнен с мъка по- 
ради нападението, н каза на дядо си: „Не 
е справедливо, като имаме голяма и добра 
войска и като можем сами да нападнем 
земята на неприятелите и да я опустошим 
по същия пачен, да стоим напълно без 
инициатива и бездейни, да пращаме прате- 
ници за мир, съгласявайки се фактически, 
че сме годни само да пострадаме най-лошо 
и се не сме способни да противодейству- 
ваме на враговете. Заради това аз те моля, 
царю, и нам да довериш поход срещу тях 
и след като накажем неприятелите за не- 
справедливостта към нас едва тогава, ако 
решим, че е полезно, да сключим договор 
с тях, след като са разбрали добре, че за 
тях е безполезно да се захващат с нас.“ 
Това каза младият император, като под- 
тикваше стария към война срещу варварите. 
Великият доместнк, който присъствуваше, 
им каза, когато разговаряха: „Да бъдеш 
онеправдаван и да страдаш от когото и да 
било е изобщо едно и също нещо, но обидата 
е по-голяма или по-малка с оглед на поло- 
жението на обиждащите. И поради това 
всички хора робуват доброволно на по- 
силните, а смятат, че трябва да се бранят 
срещу равните, ако бъдат обиждани. И 
предпочитат опасността пред робуването и 
моментното благополучие от страх да не 
пострадат по-тежко. А сега мизите, който 
воюват с нас, не само не са по-силни, но 
са много по-слаби от нас. Вие, които ни 
управлявате, превъзхождате много техните 
царе и по разум, и по храброст, и по опит 
в сраженията с неприятелите и можете да 
си послужите с много повече и по-добри 
стратези от онези, управлявате земя, която 
изобилствува във всяко отношение с много 
войска, големи и много градове, с годишни 
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данъци и всякакво друго въоръженке. He- 
справедливо е те, който са по-слаби, да 
ни пакостят, а вие да не си послужите със 
силата си, а да ги оставяте Сезнаказани. 
Смятам, че тази задача е дълг на вас, ца- 
руващите. Аз пък смятам, че съм прав да 
служа с готовност на вашкте разпорежда- 
ния, а по отношенре па сегашката война 
съм готов не само лично, но и със собстве- 
ните си средства и подчинени Да служа за 
благото на съотечествениците си и за сла- 
вата на нашите царе, да вложа възможното 
старание и ревност. Мясля, че не само аз, 
но и другите по-знатни мислят като мен. 
Ако вие решите и наредите това, и ние 
сами, хората от синклита, ще свикаме съ- 
брание и ще се посъветваме какво трябва 
да правим в тази война.“ 

1, 38. Старият император похвали това 
и разреши съвещанието. Тогава тези, които 
бяха дошли с младия император и по-знат- 
ните съмишленици на стария император 
във Византкон, по заповед на пмператоргте 
седнаха в средата на царския дворец, за 
да се съветват за войната. Настъпи мълча- 
ние за известно време и тия от Византкои 
подканяха дошлите заедно с младия импе- 
ратор да кажат това, за което са се събрали 
на съвет, като те щели да чуят какво биха 
казали. Когато подтикваха великия до- 
местик да говори той, понеже и те искали 
и мислели същото, великият доместик каза 
следното: „Другари по оръжие, всички хора 
смятат, че еднакво трябва да се порицае 
и този, който се измъква от предстоящата 
слава поради малодушие, и онзи, който 
се стреми дръзко към неподходяща слава. 
Поради това и аз дойдох да дам съвет да 
не се стпемим към неподходяща за нас 
слава, но и да не погубим от лекомислке 
запазената до наши дни с борби и труд 
от предшоственицате. И да не се учудвате, 
че аз ви съветвам, въпреки се за такива 
раСоги подобава вмператори да дават съвет. 
Защото смятам, че независим град и царство 
принасят повече полза на гражданите, KO- 
гато напълно преуспяват, отколкото ко- 
гато са изцяло изпаднали в тежко положе- 
ние и облагодетелствуват отделни граждани. 

Тъй като в благоденствуващо отечество все- 

ки, който изпадне в беда, би могъл най- 

лесно да се съвземе, а който преуспява в 
нещастно отечество, той пропада също като 
другите. А щом и градът и царството могат 
да отстранят отделните нещастия, а всеки 
поотделно не може да ги отстрани, то не 
трябва ли по всякакъв начин всички да 
му помогнем? Това, което царят на мизите 
каза надменно срещу нас, вие сами всички 
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чухте. Докато другите, които се занимават 
с грабежи, дори ако някога нападнат с 
войска, като дойдат до границата, избяг- 
ват веднага незабелязано, щом привлекат 
вниманието върху себе си, той самият се 
установява на лагер като че ли не в непри- 
ятелска, а в собствена страна, и разпола- 
гайки се безгрижно, опустошава земята 
ни в продължение на дванадесет дни. Той 
дойде до Вира и Траянопол“, като разо- 
ряваше страната. Ако някой мисли, че вре- 
дите биха били по-малки, отколкото биха 
билн, ако предварително животните и XO- 
рата бъдат затворени в градовете и крепо- 
стите, да знае, че се заблуждава. Защото 
ако сега не ги накажем заслужено, ще 
извършат и второ, н трето нападение. И 
те ще ограбят не само гражданите от ни- 
зките слоеве, но и ше причинят големи 
шети и на нас, богатите, които имаме много 
хубави имоти в страната. И поради това 
ви подканям заедно да потеглим срещу не- 
приятелите, имайки не само гордостта на 
прадедите, но и тяхната самоувереност. 
Защото те, бидейки с по-висок дух, по- 
неже винаги са побеждавали мизите, па- 
падали са ги дръзко. И ние ще направим 
същото, ако следваме тяхната смелост и 
храброст. А имаме много сигурни пре- 
димства, за да ги надвием във войната. 
Защото нашата войска е по-голяма и по- 
силна във военно отношение, мнозина от 
вас и от синклита превъзхождат техните 
царе не само по разум, но и по храброст 
и по опит във военното дело. Ние ги над- 
минаваме не само с държавните, но и с 
частните си имущества. Ако с тях сега не 
си послужим, съмнявам се, че някога бихме 
вкусили от тяхната полза. Прочее, превъз- 
хождайки ги във всяко отношение, ще ги 
научим, че не е полезно да нахлуват в на- 
шата земя, но че е приятно да се наслажда- 
ват безгрижно на своето. Нека с готовност 
да подкрепим в тази война нашите царе 
и с богатствата си, и с подчинените си, ис 
телата си да защитим честта на ромейската 
държава, на която често всички се радваме от 
дързостта на варварите,да помогнем ида не бя- 
гаме от трудностите. Аз казах това, като ви 
подканих да се заловите с готовност за вой- 
ната и смятам, че не възразявате, след 
като прецените, че не се намирате в добро 
положение. Че аз съм се приготвил с ед- 
накво усърдие и готовност, самите факти 
могат да покажат. Защото по храброст, 
разум и опитност във войните бих отстъ- 
пил на мнозина от вас. Но смятам, че не 

4 Траянолол, град близо до Марица, южно от Фере. 



Ioannis Сапёасиғепі Historia — Йоан Кантакузин, История 231 

Gaut то aldov уу th продцие 02 тў хата та Фрук хаё tä 

таа TAS TOP úuopihwy «урабас хи Ts Вас Аве то» Яма 

Ерго иде. ка? пиди адгбу в0до ис хиё хойката хаё оѓхё- 

тос zul азго TÒ сор владогуш, ойбеудс «гише дейте006 зид, 

особь 00у ёлёо =900515 буо», а) А ха! тўс сёлета gopi- 

дес Воудвубиврог, ото хиё файда zui дроцида той 

подо хаё ия х26000; фегийиеда т» побуброт, 0 мета 
mopov ка? кфо то а лд TÖV тот лерирромидш 

паоёђоса» ий АЛА по) фойеритедоу зори оц тр. одвау 

вдоуйку лоиуиостуң ду фан ро, K #TÖMEVOL druzi- 

Cui” Токтта pèr 9 иЕуас доиеотсков EnEV. 0 протовта 

100 0 рег айтор эн тои щете” Еле „0? пеобитес, тбу 

piyar douéor:xov pórov тогабти ки! Вордвисайа: хаё л00- 

Зонйода, iLa ха? uiv лась тати пиздожй" ка? и 

ду те бнётгди бодо ўра, є ий хаё слоодђу ки! тофиат 

Рау хаё TRG TOY пфоубуши ха: дибр афефи дралаванви 

290051062” та іса JÈ xel об т убо Вис стубутес сит-: 

«пр сатто пбтес. tolg 9’ Фу Вогатийр то поговотеоа 

соройог Виа бриухаїи и» оби Фи та гіоқибра* où 

pvr xat 0: dhvorrehy гтодиуову фатвошес бутет», СЖ 

пода фес отрефати с, ВЕ ву затвокейато” Ско,“ 96 

дар тру блоиуиосбррр ибъроу ви у йюботуавр воци- 

pror Tuis унау т0 мёр дохгѓу, #5 лофу тоу Бе 

ана дами? кайотаиеии, tÒ 4? Фи в, 00у @ тў хим) hv- 

она Е, САА а «пос idie Флора сколадутес, блухообуто 

02 хиё ol Вале Бдодеу тор Аероиброу, бәтес ov u- 

хош, Васе? ні» дву 6 збос ву убато ойдки 0 дЕ ys 
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gove $$ ?5оогу влейтор. uttog 9” дуте уой пвйтга? аиа. 

та усо Вис пар! тоў прохеивуоу вВоъ/вбоуто погов, 

ëšeruiovreg dè тд» Абуоу, 07 л00 Васа тор уќоу 0 fasi- 

2є05 Л1ъсоду мергруже ЛпуавА, (дс eico öhiyov zoóvov diw 

тё» двонту «тов poiar gvorgareváuevot zoò тойс #16- 

отстъпвам никому в готовността си към 
дела и в желанието да дам пари, хора и 
себе си за благото на сънародниците н за 
честта на нашите императори, и за достойн- 
ството на самите нас. И наистина нека се 
посъветваме помежду си пе само за славата, 
но и за бъдещата ни сигурност и да поч- 
нем войната. И да не се покажем по-слаби 
от предците, благодарение на чиито тру- 
дове и рискове се полуци така, че те не ни 
презират. Но да знаем, че много по-страшно 
е да загубим настоящата слава поради 
бездействие, отколкото да пострадаме, като 
я запазим.“ Това каза великият доместик. 
А протостраторът след него рече: „Не мис- 
лете, че великият доместик единствен е 
обмислил и посъветвал това, но ние всички 
сме съгласни с него. И нашите работи не 
биха се оправили, ако ние не възприемем 
старанието и смелостта, достойни за сла- 
вата и на нашите предци, и на нас самите.“ 
Всички съ мишленици на младия император 

потвърдиха същото. А привържепиците на 
стария император във Византион смятаха, 
че казаното не е нужно. И наистина, те 
открито не се осмелиха да възразят, че 
това не е полезно, но като говореха непре- 
къснато и много неща, от това смътно да- 
ваха да се разбере, че трябва да се пред- 
почете бездействието, и накрая изразиха 
песъгласке. Привидно изпадаха в безиз- 
ходица поради известни затруднения, а в 
същност имаха пред вид не това, което е 
за обща полза, но това, което е важно лично 
за тях. А и императорите, понеже бяха 
недалеч, чуха казаното вътре. Младият им- 
ператор пе каза пищо. А старият император 
разбра голямото малодушие и нерешител- 
ност на съмишлениците си, а се учудн на 

решителността на съмишлениците на внука 

си и ги похвали за грижата, която целела 

общата полза, и най-много похвали вели- 

кия доместик, който давал много мъдри и 

навременни съвети, и каза, че вижда в него 

силно изразени черти на дядо му по майка -- 

може бързо да схване нужпото, добре да 

го обясни и е много способен да го извърши. 

„Според мен, ако умра, без да оставя пряк 

паследник на царската власт, бих посъ- 

ветвал ромеите да го поставят начело. 

Така императорът укори едни, а други 

почете и похвали. А сам се посъветва с 

младия император какво трябва да пра- 

вят в предстоящата война. Каго обсъдиха 

думите, които царят на мизите Михаил 

казал на младия император (а именно, че 

скоро поради бъдещото им приятелство те 

щели да потеглят заедно на поход срещу 
неприятелите и щели да се сражават къ- 
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46 Става дума за Теодора, сестра на византийския император Андроник IH Палеолог. 
48 Скитско племе, т.е. татарите. дума за българския цар Тодор Светослав. 
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дето и да е) и като не можаха нищо друго 
да отгатнат, освен че Михаил желаел да 
вземе за жена сестрата на имперагора”, 
която била съпруга на царувалия преди 
това над мизите“, решиха младияг импе- 
ратор да напусне Византион и да събере 
войска, за да нахлуе в Мизия. Ако по време- 
на приготовлението царят на мизите про- 

води пратеничество и би склонил към пре- 
говори, за да се ожени за сестрата на им 
ператора, войската отново да се разпусн. 
по градовете. А ако не проводи пратени. 
чество, да нахлуе в Мизия. След това мла 
днят император излезе от Византион и 
събра войската. 

7. Гръд и Панчо, пратеници 
на българския цар, пристигат 

при императора 

І, 39. Докато се събираше войската, 
от царя на мизите пристигнаха при мла- 

дия император пратениците Гръд и Панчо, 
които съобщиха, че техният цар, желаейки 
да бъде приятел на ромейските императори, 
се оженил за сестрата на императора, ко- 
ято се била омъжила за царувалия преди 
него над мизите, и извършили определе- 
ните за брака обреди. Редно било прочее 
да бъдат премахнати всички различия и 
поводи за война. А те, като сключели мир- 
ните договори, ромеи с мизи завинаги да 
се сприятелели и да не се обиждат помежду 
си в нищо, но всички да бъдат като под 
една власт. Императорът ги прие радостно 
и ги награди царски с дарове и казваше, 
че станалото сродяване отговаряло на не- 
говите желания. След това сам изпрати 
при царя на мизите като пратеници своя 
сват, великия стратопедарх Андроник Па- 
леолог и Йоан Аплесфар, за да потвърдят 
мира с тях. И ромеи, и мизи прекараха в 
мир дълго време. Заповяда войската да 
се разпръсне, като всеки да се върне в 
къщи, и извести чрез писмо на дядо си и 
императора за станалото. Тези неща ста- 
ваха така. А скитското племе от Севера, 
почти неизброимо по брой и най-силно от 
всички племена, в по-старо време нахлу- 
ваше ежегодно в ромейските земя и из- 
вършваше най-големи опустошения, опле- 
нявайки всичко срещнато. Ромейските нм- 
ператори, като видяха, че не са в състоя- 

ние да се сражават с тях в открит бой, 
спечелваха техните сатрапи с дарове и с 
милости, откупваха се, да не бъдат уни- 

4% Става 
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cica, II, Berlin, 1958, S. 296, 315. 
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щожени от тях. А най-много ги укротя- 
ваше и предразполагаше към ромеите с 
това, че те си взимаха жени от царския 
двор. Това бе за тях най-желано, понеже 
смятаха, че ромейският император е на- 
следник на Александър, царя на македон- 
ците и персите. И ромейските императори, 
като знаеха това, отвеждаха в дворците 
си момичета с хубава външност, не само 
благородни, но и от незнатен род и когато 
трябваше, ги омъжваха като свои дъщери 
за скитските сатрапи. И спечелвани с та- 
кива хитрости и по такъв начин, те дълги 
години не нахлуваха в ромейската земя. 
А в тази година”, когато императорът на 
ромеите Михаил Палеолог И умря, скитска 
войска, като нападна Мизия, преброди част 
от нея и земята на одрисите чак до Адриа- 
нопол и я опустоши немного, тъй като 
войската бе малобройна. На следващата 
година, когато младият император поради 
войната с дядо си лагерува около Визан- 
тион, немалка скитска войска нахлу в 
земята па ромеите и преброди цяла Тракия, 
но нанесе неголеми вреди поради това, че 
началниците на тракийските градове уз- 
наха предварително за нападенеето и съ- 
браха в тях пръснатите по полята хора. 
А в началото на седми индиктион 120 хи- 
ляди скити нахлуха в ромейската земя. 
Водеха ги, според броя, мириарси и XH- 
лнарси и стратезите-автократори Таетах и 
Toray Торган. Наистина скитите се за- 
държаха доста при това нападение, защото 
на четиридесетия ден след него те опусто- 
шаваха Тракия, като се разположиха по- 
сред нея. И взеха много пленници и всякаква 
друга неизброима плячка, като опустошиха 
твърде много земята на императора. А мла- 

дият император не можа да събере цялата 
ромейска войска (защото, разпръснати по 

градовете, всеки пазеше своя град), но 
събра колкото можа повече и вървеше по 

петите им, за да може, ако се натъкне на 

някаква част От скитската войска, да им 

навреди колкото може. В продължение на 

петнадесет дни правеше едно и също. И 

като не постигна нищо от това, което же- 

лаеше, пристигна в Адрианопол. Там остави 
голяма част от войската, понеже градът 

изобилствуваше с всичко необходимо, а 

сам заедно с великия доместик, като взе 

малко войска, отиде в Димотика. Между 

Адрианопол и Димотика в някакво селище, 

наречено Промусул, срещна скитска BOH- 

ска, която водеше роби и всякаква друга 

50 Монгелски всеначелници. Px. С. Могауся + К, Byzantinotur 
= 
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многобройна плячка. Мястото беше така 
разположено, че ромеите видяха скитската 
войска, а те не видяха ромейската. Импе- 
раторът, като се посъветва с великия до- 
местник, реши да ги нападнат, макар те да бяха 
три път и повече от собствените им войски. А 
те бяха нетри пъти а десетина пъти повече. Za- 
щото до тях лагеруваха и други, които импе- 
раторът не можа да види, попеже Хеброс”. 
ги правеше, разположени край него, не 
забележими, и те се притекоха на помощ. 
когато започна сраженгето. Такъв бе пла- 
нът и решението бе съобщено на войниците. 
А и те смятаха, че трябва да се сражават 
и бяха по-жадни за бой от императора. 
Те слязоха от конете и призовавайки бога, 
потеглиха да накажат, от една страна, за 
неправдата тия, които бяха потеглили не- 
справедлгво срещу тях, от друга, да от- 
мъстят за себе си, които се защищаваха 
справедлево. Те се въоръжиха с кръста, 
възседнаха конете и потеглиха срещу вар- 
варите с непоколебим и смел дух. И ски- 
тите ги видяха и сами потеглиха срещу 
тях. Притекоха им се на помощ и близко 
стануващте. Настана жестока битка и с 
божия помощ ромеите прогониха варварите 
и ги победиха напълно. И едни от тях из- 
биха, а останалите паднаха в Хеброс и се 
издавиха. Спасиха се не повече от 28, които 
успяха да преплуват реката. А ромеите 
ограбиха убитите неприятели и като за- 
дигнаха и другото им снаряжение, заедпо 
с плячката и пленниците пристигнаха в 
Димотика ведно с императора. Спасилите 
се варвари отишли при ядрото на войската 
и като съобщили за станалото на всеначал- 
ницете, те събрали голяма войска от най- 
храбрите и я изпратили на мястото, къ- 
дето стана сраженкето, та ако срещиат 
ромеите победители, да започнат отново 
сражението и да загладят поражението. 
В противен случай да погребат своите мър- 
тви и ако открият сред тях някои ранени, 
по живи, да ги вземат със себе си и да се 
погрижат за тях. Като дошли и погребали 
мъртвите (защото не намерили нито един 
жив), те не се върнали в лагера, а поели 
пътя за дома си. Понеже бе съобщено на 
императора, че скитска войска се намира 
около Мора?, той напусна Димотика и 
потегли с най-голяма бързина срещу тях. 
След като те преминали Хеброс при така 
наречения град Черномен и императорът 
по същия брод преведе войската, която 
водеше, а войската, оставена при Адриа. 

5 Хеброс, дн. р. Марица. 22 Мора, област по долното течение нар. Арда. Вж. Иречек, пос. Chu., 
стр. 394. 
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нопол от императора, заедно със своите 

военачалници се присъедини към него там, 
като го поздрави за победата срещу вар- 
варите. Те съжаляваха, че сами не са се 
явили, но са закъснели за сражението и 
всички заедно започнаха преследването. А 
когато бяха при т. нар. река Тунджа, на- 
мериха, че скитската войска току-що я е 

преминала. Както и по-рано, поради раз- 
положеннето на мястото те виждаха CKHT- 
ската войска, а сами оставаха невидими 
с изключение па по-малко от сто души, 
наредени отпред, всред които бе сам импе- 
раторът. Скитите, като го видяха, спряха 
да вървят, но не се втурнаха в сражение, 

от една страна, понеже реката бе пълно- 
водна поради започване на пролетта, а, от 
друга страна, тъй като неприятелите ке се 
виждаха, те се страхуваха от сблъскването, 
да не би да отстъпят с позор, ако непри- 

ятелите са повече от тях. А и ромеите смя- 
таха, че е безполезно да настъпят срещу 
скитите, защото онези ги превъзхождаха 

числено не десеторно, а много повече. Все 
пак императорът заедно със знатните от 
ромеите и Таспугас, един от вождовете 
сред скитите, и той с още толкова варвари, 

застанали на двата бряга на реката, пове- 
доха кратък разговор. Когато варваринът 
ги запитал кои са, императорът отговорил 
чрез един, който знаел двата езика, че са 
хора и сами търсят да ловуват, както и те 
правят това. И императорът казал, че вър- 
щат пещо, което не е присъщо на храбреци, 

но на разбойници, защото идвали тайно и 
поробвали селяните, които не знаели да 
воюват. Те трябвало предварително да из- 
вестят за нападението и да се срещнат с 
войници, свикнали да воюват. И ако ги 
надвият, не би било чудно като награда за 
храбростта си да поробят и тия невойнст- 
вени хора. А Таспугас казал, че това не 
се отнасяло до тях, защото те били под 
чужда власт и им било наредено да напад- 
нат и да се оттеглят или да останат. И той 
се осведомил дали са същите, които пред- 

ния и по-предния ден били победили й 
погубили скитската войска в сражение. 
Императорът отговорил, че не били те, 
нито са чули за това. Но това могло да се 
случи, както сега би станало, ако реката 

не била попречила да се натъкнат на други 
и победени в сражение, да бъдат погубени. 
Това било естествено, казал варваринът. 
Наистина онези войници постъпили зле, 
като не пощадили никого, но едни издавили 
в реката, а други избили безпощадно. Като 
казал това, той си отишъл, понеже не знаел, 
че разговаря с ромейския император. А 
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по-голямата част от войската, като остана 
известно време в страната на ромеите, и 
тя се върна обратно. Някаква мълва се 
разпространи между всички, че по-рано 
старият император, От омраза към внука 
си, бил довел скитите срещу ромеите, а 
сега също така проводил тайно пратениче- 
ство при тях и желаел да подчини Тракия, 
понеже дъожала страната ва младия им- 
ператор. А в мълвата нямаше нищо вярно, 
но макар разпространявана от мнозина, 
тя не измами никого. Защото нито по-рано, 
нито по-късно бе виновен за нахлуване 
на скитската войска. 

8. Турци нападат Ромейскота империя. 
Българският цар Михаил желае да се 

срещне с византийския император 

І, 42 - - -53 Младият император след сват- 
бата, като прекара известно време в Кон- 
стантинопол”?, споразумя се с нмператора- 
дядо си, и заедно с императрицата напусна 
Византгон, за да отиде в Димотика. Ко- 
гато пргстггна в едно селище, наречено 
Велика Кариа”, до така наречената пла- 
нина Липек, бе съобщено, че персийска 
пехота кападала и опустошавала тамошните 
земи. Придружаващите императора войници 
тръгнаха веднага на разсъмване и вървяха 
по пътя. А императорът заедно с великия 
доместик и неколцина други изостана на- 
зад, попеже ловуваше по пътя. Когато 
узна за нападението на варварите, изпрати 
да кажат на войниците да се върнат, за 

да се сражават с варварите. А сам с вели- 
кия доместик разбра, че трябва заедно с 
придружаващите го да отидат в селищата, 
в който разбраха, че са персите. Те смя- 
таха, че ще бъдат в безопасност и в двата 
случая, ако се случи да се натъкнат на 
варварите. Защото ако те се окажат лесно 
уязвими, биха свършили работата по-леко, 
а ако се окаже, че са много по-силни, би 
било опасно да влязат в сражение с тях и 
като конници биха се отървали безнака- 
зано от техните пехотинци. Те проводиха 
някои от своите напред, за да разузнаят 
какво става там, сами въоръжени вървяха 
зад тях. А варварите изобщо се били от- 
клонили от обичайния път. Те вървели 
през непроходими места, за да нападат 
някои от тамошните обитатели, и останали 
скрити за съгледвачите, които ги бяха 
изпреварили. И без сами да разберат, те 

53 В непреведения пасаж се говори за сватбата между Андроник ПР Палеолсг и Ана Савойска. 
54 Константинопол, сиреч Цариград. % Велика Kapna, село в Източна Тракия. 
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се натъкнаха на императора. Настана же- 
стока битка и варварите, сражавайки се 
смело, всички загинаха. А императорските 
хора и конете, освен няколко, всички бяха 
ранени, но нито един не загина. Те загубиха 
много коне. И императорът бе ранен в 
крака от стрела, а конят му, улучен седем 
пъти, след малко умря в сражението. А 
ведикият доместик за малко не загина в 
сражението. Защото много варвари го бяха 
заобиколили и нараниха коня му до такава 
степен, че не можеше да се движи. Често 
го удряха със стрели и с копия и с камъни. 
Но нищо не можа да го улучи, понеже 
оръжието му противодействуваше, макар 
че бедрата и раменете му бяха открити. 
Грабнаха меча от пояса му и с дърпания 
разкъсаха краищата на дрехите му. Сам 
той, защищавайки се, се спаси по чудо, 
дори без да бъде ранен. След победата 
казвеше, че от детинство е завършгал много 
и големи битки, но нито веднъж не бил 
толкова близко до опасността. Така всички 
варвари паднаха в сражението. А импера- 
торът пристигна в Димотика и дълго време 
се намираше в тежко положение от раната. 
По време на прибиране на храните през 
същата година царят на мизите Михаил 
пожела да се срещне с младия император 
Андроник. На последния не му бе приятно 
поради болката в крака от раната, но все 
пак осведоми дядо си -- императора, за 
същността на работата. Понеже той не се 
съгласи, императорът в продължение на 
осем дни прекара с Михал, който дойде 
с жена си в Черномен. А императорите 
се повеселиха помежду си и след това всеки 
се върна в страната си. Императорът Ан- 
дроник пристигна в Димотика и намери 
дошъл вестител от страна на приятелите 
си във Византион, който му съобщи, че от 
някои признаци и слухове е съвсем очевидно, 
че старият император желае война. Импе- 
раторът, като чу това, веднага остана изне- 
надан от странното известие, но същевре- 
менно не вярваше. Заповяда да съобщят 
на приятелите му, че той им благодари 
много за благосклонността към него, но 
не вярва на казаното, понеже никак не 
желаел това. А трябвало те като истински 
приятели старателно да проучат и да съ- 
общават това, което е очевидно. Импера- 
торът това възложи на приятелите си във 
Византион. Като се събраха след това 
аедно с великия доместик и протостратора, 

те обсъдиха дали не са извършили нещо, 
което да е достатъчен повод за война и 
което би накарало императора да наруши 

- мира. Като изследваха много и често вре- 
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мето от сключване на мира до този ден, те 
откриха, че нито явно, нито тайно са сбър- 
кали нещо по отношение на императора. 
Все пак смятаха, че такава причина не 
може да даде повод за война. 

І, 43. Михаил, първият Палєолог, който 
царувал у ромеите, имал трима сина, еди- 
ният Андроник, който царува след него, 
Константин Порфирогенит и третият Те- 
одор и толкова дъщери. На тях се родиха 
други деца, както вече успяхме да кажем 
в началото на разказа, а именно, на Кон- 
стантин Порфирогенит един единствен син, 
Йоан Палеолог. Нему, който бе удостоен 
с титлата паниперсеваст? от чичо си импе- 
ратора, великият логотет? Метохит даде 
дъщеря си Ирина за жена. Този панипер- 
сезаст не веднъж, но многократно беше 
управлявал Солун и другите западни гра- 

дове, а и други длъжности изпълняваше, 
както му се струвало, че е най-добре. Той 
сгоди дъщеря си Мария за владетеля па 
трибалите крал Стефан? . След това намисли 
да мине на страната на владетеля на три- 
балите, който му бе зет, та като си послужи 
с войската му като на съюзник и присвоя- 
вайки си колкото може от градовсте, конто 
управляваше, да си създаде собствено вла- 
дение, като се отцепи от императора. На 
истина той замисли това и се залови за 
работа. С цялата си фамилия отиде при 
трибалите, но не можа да осъществи нищо 
от това, на което се надяваше. Защото 
всички градове, които се намираха под 
властта му, като разбраха за отцепването 
му, го сметнаха за неприятел. Поради тази 
причина истински смут изпълни градовете 
на Запад. А по същото време Димитър 
Ангел, един от синовете на великия лого- 
тет, бе управител на Струмица, а Михаил 
Ласкарис на Мелник, македонски градове. 

9. Хрельо воюва на страната 
на византийския император 

Йоан Палеолог 

І, 52. Когато войската бе събрана, им- 
ператорът назначи протостратора® за упра- 
вител на цяла Тракия, като му остави и 
част от войската, за да може да се проти- 
вопостави на тези от Византион. Сам е 
великия доместик, като взе останалата вой- 
ска, се отправи към Македония, за да се 
сражава там със западните военачалници 

š Паниперсеваст, дворцова титла, разновидност на севаст. Вж. J. Вгёћіег, Les institutions де 
l ЕприеБугапИп, Paris, 1948, р. 138 $4.57 Велик логотет, една от висщите длъжности въ в Византия. ОтХ Ив. 
нататък бил върховен надзорник на цивилните ведомства в империята. Вж. Вгей | ег, ор. cita р. 127, 
141, 254, 255, 257—258. — Cpr. също Острогорски, пос. съч., с. 347. 58 Сръбският крад Стефан 
Урош ИТ Дечански (1321—1331). 53 Византийският император Андроник 111 Палеолог. 6 Вж. бел. 18. 
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‘175 0000 6 лопс ААА 06 то? вис, Ву лбе; дреббитоду, 

бпетву гу Г оту топ, дисааа тур бгиѓау тфу долой. ög 
760 177809) «об, бт. Drehéhvrro ай слоудаф, тоў; тф зо 
Виста? побоев во ву те лбутис каб Еро ёу Фоотра, 
дибрас 02 dhiyag иа т ите Фатеѓрис а0той, EREL Ņ ёх 

тўс ёолёдас отити 1778.91 леов Лобар ха! тр iliz- 
лоо, пее Махедочкис, вотатоледвежбни, дер ха? тр navad- 

по айтоб ицтаг аиеуос хиё Фоайар airénews utrol; Ficuc, 

торс ёл таб слоудий; уғуеудиёуоос тоё повойстбоор „Ват- 
„Мос ӧохоос, ойс ц?тбс тето вйоон# Г», Фибвгосу баё 215 oy- 
puras дуеждтас, #995 уоовту табу подр, sorgar ovy д2 
афту б, TE 100 погодетерои биогас Феро “авт; Mi- 
ХавА хиё 0 tauggog Мороа о; ха 9 пошто сотещиое Tlu- 

Холодбров "Адвобултов, хай ви? тобто рийтовов 6 десибеце 
й тор Вис он; vids. тоў 02 ёх rov Тои сънџидлхоў, 
боохиідгки лаунитоу Отот, 6 Хобс дотфетруе, › TÖV тв 

пкоц Лора. еблатодоу zať «ние жи! ё билнойис отов- 

три та пабти Чоу "пад лой, йари дъ тў Сраоди: 
Tijs а" ёхаотҳ 6905 0 Вивперс поботиуце пбломфв лоб; 
ибтоіс, ЛЕ ро тошдта' „9 pov двоябгд хиѓ реб 

Yor pov ха? ог Доглоф- охоте TÄS отита. блойщи tvg 

грлаЭаау хай ад ха? імшу 1006 тду вибу палло» ко 
uotu 8 Фу дан? то ладаоуфяи вледввотцац, 8 бла; те 0096- 
цу ит иаобоуот eg oquv поббиби, а а ив до» пйса» 
ёлігоииу ёхууав хиё итуити, DOTE вод? тўр Сону ъд. 
Фра лбу nohkeuoy Tovrori, дедв та older 6 паре sidos хиё 

на стария император. Защото узна, че те 
настъпват срещу него, като бяха събрали 
немалка войска от западните градове, а 
същевременно водеха немалка съюзна вой- 
ска от трибали“. Той остави в Димотика 
съпругата си -- императрица, заедно с леля 
си Теодора Кантакузина, майка на вели- 
кия доместик. А когато пристигна в Гра- 
циапопол?, разположен в окрайнините на 
Тракия, намери майка си Ксения -- импе- 
ратрицата, която чакаше завръщането му 
от Византион. Защото още когато имаше 
мир между императорите, тя бе помолила 
свекъра-император да й разреши да се върне 
отново в Солун в манастира, в който беше 
облякла монашеското облекло. Тя получи 
разрешение. Докато потегли, войната между 
императорите избухна и тя остана в Гра- 
цианопол, като се страхуваше от безре- 
днето в западните области. Шом им бе 
съобщено, че мирът е нарушен, съмишле- 
ниците на младия император бяха хванати 
и Хвърлени в затвора. Той прекара няколко 
дни с майка си, когато бе съобщено, че 
войската от Запад се е разположила на лагер 
около Драма и Филипи”, македонски rpa- 
дове. Той въздаде молитви богу и па него- 
вата пресвета майка и като отслужи благо- 
дарствена служба в тяхна чест, заповяда 
да окачат на знамето клетвите на стария 
император, дадени при сключване на мира, 
които смяташе сам да спазва, и да потеглят 
срещу пеприянелите. Началници им бяха 
племенникът на стария император Михаил 
Асен, хипархът“ Мономах и протовестиа- 
puat” Андроник Палеолог, а освен тях 
деспотът Димитър, син на императора. А 
Хрельо? командуваше съюзната войска от 
трибали, наброяваща 12 тагми, който по 
храброст и военен опит превъзхождаше всич- 
ки измежду останалите знатни трибали. 
Заедпо със започването на похода срещу 
тях императорът им прати разпореждане 
със следното съдържание: „Чичо мой де- 
споте и вие мои сънародници и всички оста- 
нали военачалници, Каква > благосклон- 
ност, уважение и обич проявих при всеки 
случай към моя дядо-императора, как не 
му дадох никакъв повод за война, но по- 
скоро премахнах всякакво подозрение и 
машинация, така че да не възникне сегаш- 
ната война, това всевидещият бог знае, 

1 Навсякъде в своята История Кантакузин назовава сърбите „грибали“. 82 Грацианопол, град в Тра- 
къйския Халкидик. 83 Филипи, развалини между Драма и Кавала. “t Хицарх, лице, което се грижело 
за спабдяпвапе на войската с гсичко необходимо по време ка поход. 89 Проговестнарият бил началник на 
императорския гардероб. Вж. Вгёһіет, ор. œt. р. 130—131. 6f Хрельо бил сръбски фсодален владе- 
тел от първата половина на XIV B.. чиито владения обхващали земите по левия бряг на р. Вардар с главни 
градове Шин и Сгрумица. Вж. подробно за него у М. Ди пт и f. Pema Охму Невей, Зборник радова византо- 
лошког института, књ. 9, Бсоград, 1966, с. 95—118. 
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пойв иии’ toutta pèr дом rù упиииата“ і д’ лай 
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Jorro 92, nixo Бирда; Buoihéu ёрдихёиш, обк Фобха iv- 
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orpatonédi тў Weguiwy ион xat брони» Руоутав 
стар, Фол длодиМдаизта 10 & 671005 ифтойв б0ий-" 
ода: отоитолёдоо, 1965 Хоистослому иг, Вистд,ғ05 È 

05 Фуфието Фу Xprorovnóet Е ёлёё влодето atrods бу 

sorg ers Ферас, та каб идтбс атфу хизбу ка? Фатойто- 
яедерики бу пом griy ти? 2и пойкродеиоиетр, ууй We- 

09», ot dÈ „Хоро ка побтедо» деи „дрготцибиес jin тиб; 
родиш побв Вива тор зор, "оо Тєарлдйкоуос тод 
исубът nuniou ёуцуоуто$ пар тото, вх ХивтотябАвие 
кора лоб идтду дамроцетот, 1915 Jè оёх би аси, uhi 
év feura кўр тр Вордешу бертес , ваботдову drupav- 

Обу › хи? дшн л100:500109у тў véo ка! 10 пмоца ère- 
geio отоатоледейсас де ô Buciheds ёр ра рос! 

000, 05 úv и те фи ric билоди; пбушу хаб TOV бето» 
хаё зб унибгоюу ў стоитий душигивцтае tuvtýv* (Ду удо 
др авто uira Ҹауообооу 2) тоб уиифтов Фоа") TÄ нл 

бра Фо nM eoa три атратийу тӯ сийлгууз xéksvos aye 
ваи, ёпеё 98 пефиедето та олде, та циеуо Ше Ес ви, 
Тебир вбхдациф бна хаѓ най Да ос 08 Фуброрто у] 05 

Фербу › дгайдутев потаишйи ті Аеубиетоз «1. ЗоВіатду, ory- 
OUV пиратетарити 06 то ENUNT сииЗафобитев. каб 

67 Вж. бел. #4. % Христопол, дн. Кавала. 

знам го и аз в себе си. Не бях в състояние 
да убедя императора да остане верен на 
споразумението, въпреки че много го мо- 
лих, понеже повярвал на обещанията, ко- 
ито му дадохте срещу мене. А като научих, 
че вие, след като сте уредили работите на 
Запад, както за вас е най-добре, сте дошли 
до Драма н Филипи, аз предположих, ко- 
ето е вярно, че вие сте дошли дотук, за 
да ме търсите. Понеже по възраст съм по- 
млад от вас, сметнах, че не трябва да ви 
причинявам по-големи мъчнотии, като остана 
в Тракия. Като закачих върху знамето си 
императорските клетви, които той ми даде 
при сключването на договора, поех пътя 
към вас, за да се сражавам с вас, където 
се случи. А и вие, които знаете това, при- 
гответе се за сражение.“ Това съобщаваше 
императорът с писмото. А те, като узнаха, че 
не са в състояние да се противопоставят 

в сражение, а се научиха, че императорът е 
дошъл до Ксанти, решиха, че не е изгодно 
Да останат на същия лагер, но се вдигнаха 

оттам и дойдоха до Фере? било защото 
градът бе защитен с твърде здрави стени и 
можеше да достави в изобилие всичко не- 
обходимо на толкова голяма войска, било 
защото се надяваха, че императорът, като 
узнае, че те са на лагер при Фере и имат 
в изобилие храни, ще се уплаши те да не 
излязат от укрепения лагер, и ще остане 
в Христопол8. А императорът, като при- 
стигна в Христопол и паучи, че те са дошли 
във Фере, сам потегли след тях и се разпо- 
ложи на лагер в някакво градче, наречено 
Зихнаё, близо до Фере. Жителите на Зихна 
и по-рано бяха благоразположени към мла- 
дия император, понеже великият папий? 
Алексий Цамблак, който от Христопол тайно 
разговарял с него, ги подтикваше към това. 
И тогава, понеже те не само се надяваха 
на помощта, но я виждаха вече сигурно, 
отметнаха се открито и минаваха на стра- 
ната На младия император, като му преда- 

доха градчето. Императорът остана на лагер 
в Зихна два дни, за да може войската да 
се съвземе от тежкия път, дъждовете и сту- 
довете (бе зимно време, месец януари). 
На третия ден на разсъмване той заповяда 
да се даде сигнал войската да се въоръжава. 
А като се въоръжиха, те се наредиха като 
за бой и тръгнаха в строй вкупом и мълча- 
ливо. Когато наближиха до Фере, преми- 
наха една рекичка, наречена Ливовища”, 
и застанаха наредени като че ще влязат в 
бой с неприятелите. И те прекараха деня 

89 Зихна, крепост близо до гр. Сер. * Велик папий, 
управител на дворцовата сгража. " Ливовища, река в Източна Тракия. 
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51 Гръцка извори за българската история, т. X 

там и понеже никой не излезе насреща им, 
разположиха се на лагер и пренощуваха 
там. А началниците на западната войска, 
като се събраха същата нощ с Хрельо, 
началника на съюзниците трибали, съве- 
щаваха се дали трябва да се сражават с 
императора. И решиха, че не е изгодно и 
за ромеите, и за съюзниците |да се сража- 
ват. Защото дисциплината, мълчанието и 
силата на императорската войска им вну- 
шаваха немалък страх, понеже те сметнаха 
такова нападение за странно, а именно 
да се сражават с по-многобройна от тях и 
с разположили се на лагер до техния град, 
освен ако предварително не са се пригот- 
вили така, че или да победят в сраженне, 
или да паднат в битката. А те сметнаха, 
че е изгодно да Държат войската зад сте- 
ните, да пазят града и да понасят обсадата, 

понеже императорът не смятал да остава 
там, но щял да се върне бързо. На следния 
ден на разсъмване императорът нареди въ- 
оръжената войска като за сражение и остана 
до обед пред стените, надявайки се да пре- 
дизвика защитниците на сражение. Но тъй 
като никой не излезе насреща им, импера- 
торът прати при тях Георги Лука, един 
от приближените си, инак мъдър и подхо- 
дящ за пратеничества. Когато той при- 
стигна пред вратите, едни казаха, че трябва 
да се пусне в града, а други се противо- 
поставиха. Понеже и началникът на три- 
балите Хрельо бе от тия, които смятаха, 
че императорският пратеник трябва да бъде 
допуснат, приеха го, за да не изглежда, 

че нарочно измъчват съюзника. И когато 
отиде при тях, Дука поздрави Всички от 
името на императора и им каза: „Моят 
господар императорът, като разбра голя- 
мото ви коравосърдечие, понеже вече два 
дни стои зимно време пред вратите ви и 
търпи големи несгоди от студа, както се 
случва в такова време, без да бъде удостоен 
с никаква грижа от вас, изпрати ме да по- 
рицая вашата дребнавост и едновременно 
да помоля или да поканите моя господар 
вътре в крепостите от уважение, или да 
дойдете при него поради същата причина, 
Но това го казах повече на шега, добави 
той, за да ми мине. В същност императо- 
рът ви съобщава, че моят дядо и импера- 
тор, подбуден от тия, които ме клеветят 
пред него, като наруши договорите, които 
сключихме помежду си заради мира, почна 
тази войка срещу мене, без да съм сбъркал 
нешо и без да съм нарушил договорите” 
И понеже много молих и употребих много 
усилия, за да не бъде нарушен мирът, 
струва ми се, той не послуша, тъй като 
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12 С великия доместик, сиреч с 
па ния. Малък Мрамор, село в Серско. 

с Йоан Кантакузин. Вж. 
75 Става дума за манастира Хортет, в околностите на Солун. 
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има пред вид вас, и се надява, че чрез вас 
лесно би ме погубил във войната. А тъй 
като, както виждате, работата не стана, 
както очаквах, и надеждата, която хра- 
неше към вас, изчезна напълно, моля ви, 
като проявите милост за общото благо на 
ромеите, тъй като поради войната 
ние страшно се избиваме помежду си, пра- 
тете при императора някого да съобщи 
истината за тукашните работи. Защото смя- 
там, че ако узнае какво е тукашното поло- 
жение, по-лесно би успокоил гнева си срещу 
мене и ще пожелае войната да спре, тъй 
като няма предишните надежди за нея. 
А аз засега ще остана бездеен, като не пред- 
приемам нищо, за каквото време се спо- 

разумеем, докато не се върне пратеникът 

до императора. И ако императорът отново 
не приеме мира, да започне войната. А 
ако с божия помощ желае да прекрати 
войната, аз ще ви дам сигурни уверения 
с клетва, че не ще бъда злопаметен към 
никого, дори ако пякои излезе твърде BH- 
новен за настоящата война, понеже съм 
благоразположен към всички, ще гаранти- 
рам безнаказаност и ще дам прошка за 
лощите им постъпки.“ Това каза Лука от 
името на младия император... 

Г, 53. Такова бе положението, когато 
от Солун дойде при императора Филомат, 
пратен от тамошките хора, който били при- 
върженици на младия император. Той съ- 
общи, че всичко е наред и че ако сега дойде, 
без всякакъв труд щял да завземе града. 
Когато императорът се научи за това, изо- 
стави товарните животни и обоза и тези 
от войниците, които нямаха силни и под- 

ходящи за война коне, в Зихна заедно с 
Цамблак, велик папий, и с неколцина дру- 
ги. А сам с великия доместик” и останалите 
военачалници взе отбраната войска и реши 
да се отправи към Драма”, за да го обсади. 
С пастъпването на нощта той се отклони 
от пътя, по който вървеше, и през Струма 
пристигпа в Солун. Като премина реката, 
той заповяда на войската да слезе от ко- 
нете и да почине до така наречения Малък 
Мрамор”. След почивката отново поеха 
същия път и като пътуваха на другия ден 

и на следващата нощ, на третия ден сутрин- 
та бяха в Хортет?. Предишния ден се пръсна 
слух в Солун, че младият император за- 
взел Зихна, която му се предала, и като 
пристигнал във Фере, затворил вътре в 
стените западната войска заедно със съ- 
юзниците трибали, които не могли да из- 

бел. 10. 7 Драма, град в Източна Македо’ 
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държат погледа му. Като се върнал отново 
в Зихна, пратил там паракимомена? Ano- 
кавк и Алекси Палеолог под предлог, че 
ще отидат като пратеници при Хумн, упра- 
вител на Солун и велик стратопедарх, и 
при митрополита, а в действителност, за 
да говорят тайно с привържениците му и 
едновременно да се осведомят дали е въз- 
можно да подчини Солун. Това се носеше 
от мълвата. А Хумн не можа да открие 
кой е разпространил тези работи, въпреки 
че се стара много. И той реши, че е полезно 
за него и за митрополита да заповяда на 
другия ден митрополитът да отиде в Хор- 
тет, а Алексий Палеолог и паракимоменът 
Апокавк да се върнат при императора, 
ако е истина всичко, което се мълвяло за 
тях, понеже не щяло да им се даде достъп до 
Солун. Ако не се подчинели и дойдели на- 
сила, да се предупредели, че ще бъдат 
хвърленн в затвора като заговорпици про- 

тив тях, конто желаят да откъснат Солун 
от императора. Това смятаха да направят 
относно мълвата, На следния ден на раз- 
съмване митрополитът, според уговорката, 
пое пътя за Хортет. А Хумн заедно със 
сподвижниците си, като излезе пред така 
наречената порта на Асоматите, стоеше и 
наблюдаваше какво ще става и целият 

град бе развълнуван от мълвата. Наредено 
бе на тия, които изглеждаше, че държат 
страпата на младия император, да не си 
служат нито с оръжие, нито с коне, но или 
да останат по домовете си, или да излязат 
пеша и без оръжие. Тогава и те, тъй като 
отвсякъде се говореше за императора, се 
изкачиха невъоръжгни на стените над съ- 
щата врата и наблюдаваха развоя на Ch- 
битията. Когато митрополитът дойде близо 
до Хортет, внезапно се натъкна на младия 
император, разгневи се и порица ненавре- 
менното му идване. А когато императорът 
го поздрави, смутен от внезапната опасност, 
без да му отговори, с Всички сили се втурна 
към града, за да съобщи за пристигането 
на императора. А императорът го последва, 
вървейки по-бавно. Съмишлениците му за- 
станаха на стените и когато узнаха по зна- 
мената, че императорът приближава, одър- 
зостиха се и нападнаха намиращите се извън 
вратите, замеряйки ги с камъни от стените. 
А тези, като не знаеха какво да правят, 
влязоха зад стените и заключиха вратите, 
понеже неприятелите нападаха отвън. Като 
не можаха да се противопоставят на заме- 
рящите ги от стената, побягнаха и като 

76 Паракимоменът или спалкикъг спял нощем до стаята па императора и се грижел за безо- 
пасността му. 
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‘ва голяма милост на бога към 

дойдоха до акропола, завзеха го, за да се 
бранят оттам. Началник на акропола беше 
Георги Лизик от Верея”. А тези от стените 
слязоха и като отвориха вратата, приеха 
императора. И заедно с това целият град 
мина на страната на младия император и 
дойдоха всенародно да го поздравят. А 
младият император се уплаши да не би да 
бъде мъчно надвита войската, която от 
Фере отиде в акропола, и като събра кол- 
кото войска смяташе, че ще е необходима 
за случая, нареди да пазят акропола отвън, 
та никой да не може да влезе в него. Жи- 
телите пък на Фере, като научиха, че |ста- 
рият| император отива в Солун, уплашиха 
се да не би Солун да мине на негова страна, 
както стана, и пратиха триста отбрани 
войници да завземат акропола и да дадат 
кураж на гражданите да се противопоста- 
вят на императора. Отишлите по заповед 
на императора да пазят акропола се сблъ- 
скаха с тях, разбиха ги напълно и едни 
от тях убиха, а други взеха живи. Импе- 
раторът, когато се снабдил с всичко за 
отбраната на акропола, отиде при светия 
саркофаг на мъченика и мироточеца Ди- 
митър? (защото от ранна възраст проявя- 
ваше към него по-голяма почит и вяра, 
отколкото към другите мъченици, и бе 
негов почитател), а заедно с това отправи 
благодарствени молитви заради настоящия 
щастлив случай. Той му се поклони и му 
благодари и понеже бе ранен в крака при 
сражение с персите, свали си обувката и 
искаше да го намаже с мирото на светеца, 
вярвайки, че което не е могло да постигне 
човешкото изкуство и грижа, това бог е 
предоставил на светите мъченици да го 
правят (той в продължение на четиринаде- 
сет месеца не могъл да се излекува, макар 
лекарите да се трудили много, кракът ви- 
наги се възпаляваше и издаваше непоносима 
смрад). Когато събу крака и свали пре- 
връзките, с които беше превързан — о, как- 

неговите 
мъченици!, — като бе махната превръзката, 
кракът дотолкова бе оздравял, че нямаше 
никаква следа от рана или белег на рана, 
но дори не можеше да се познае, че някога 
е бил ранен. Ето защо императорът се за- 
радва още повече когато видя това, от- 
колкото, че е завладял Солун, и по тази 
причина възнесе повече и по-горещи мо- 
литви. И целият град, като узна за чудото 
с императора, изпя много химни в чест на 
бога и неговия служител Димитър. А им- 

78 Свети Димитър, солунски светец, когото византийците 
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тє тай урощайз поов тоюс ELOV, zat дуцишут” айгрошин 
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та по te хаё фидиадов, хаё поооёте пбси ý ломе 
aarde поодгадлиско: дхломорхпаотои рас. є Jè хай! 
благи футцабиеда пода ВМуор, йифотвосдет Gyurwgd- 
иди. иу тв удо икфиви, фос ха? тойс оикотатотв BAN- 
хтеобиер, «у тє ите да, фифухп влодуцохеат. ú Jy блата 
об ngos бр. # ё» обр ха? Фиби тайта сузбоив? £l Ò’ об», 
BAN биа: те Е TE и0100$ xui тд» йхобпоми Фууециооиви 

Васа? о иір обр tunra elno 15:06 02 ха? 000: поат 
то поговътеор, побаки еми paon. 1, ойх ëzorres ву бобові: 

е, диа тоб 22015 Читати UITHOUVTEG El Tt поосхекоой- 

xag: под Васа; ха? тирбитев, пиогдова» TEV ахобпому.. 

ly 544 Ка? пад ду 9 Вибе, хаё 000, тоа» то» та 

107 npeofvrégov Ван ос поатторгоу париловду з З57АЗЕУ! 
#2905. ка! вс Васа 90у, &ЗооАғиғто мет TOV ÈV TEREI, 
те» тв Яфуийту сър ай ка! об пощи Зу Qeooahoriay s 
Одо хоп тралвода, влада та пойунита vuyza}ov ий пов- 
јиеѓу. ot иёу оду alhor партев cig ВЕ0фоши ФВоъфетоуто А 
Заги, 6 иФуас dè додботкос Ведбошу ифи буку Ry, elg 

ператорът тръгна от храма, привечер дойде 
в двореца и пренощува там. На разсъмване 
на следния ден въоръжен и той, и войската, 
следван охотно от въоръжени солунчани, 
тръгнаха към акропола, та ако защитни- 
ците не отстъпят доброволно, да ги прину- 
дят с оръжие. Императорът проводи най- 
напред пратеници, поздрави защитниците 
и ги подкани без бой да предадат акропола, 
като им даде прошка и обеща, че ще се отнася 
добре с тях. Понеже ония не се подчиниха, 
а упорствуваха, те се вдигнаха и нападнаха 
крепостта. И до три-четири часа ония се 
отбраняваха упорито от стените. След това 
обитателите на акропола и колкото от со- 
лунчаните не бяха разположени вече към 
стария император, се разбунтуваха срещу 
другите и поискаха от императора да спре 
войната. Те влязоха в преговори с тия, 
KOHTO бяха обсаждани заедно с тях. И ka- 
заха на Лизик, началник на крепостта, 
че не ще позволят да взима решение за 
техния град, понеже е гражданин на друг 
град. Него щели да накажат роднините, 
ако извърши нещо лошо, тъй като Верея е 
минала на страната на императора. А на 
останалите казаха, че е несправедливо и 
безполезно да се противопоставят и да 
воюват с тях, понеже целият останал град 

бил минал на страната на императора. 
Защото заградени, сами не щели да могат да 
спасят нито себе си, нито крепостта, понеже 
пристигналите на помощ от Фере били раз- 
бити и други не щели да се осмелят да 
дойдат. „Войската на императора е голяма и 

боеспособна и освен това целият град, 
като ни обсади всенародно, ще ни победи. 
Дори ако можем да се поотивопоставим 
за малко, ще пострадаме и в двата случая. 
Защото, ако победим, ще погубим прияте- 
лите и най-близките си, а ако бъдем побе- 
дени, ще трябва да умрем. Всичко това ни 
е чуждо. Ако, разбира се, и вие така мис- 
лите, ако ли не, ние и себе си, и крепостта 
ще предадем на императора.“ Това казаха 
те. А Лизик и тия, които бяха привърже- 
ници на стария император, като нямаше 
какво да правят, заедно с другите поискаха 
прошка, ако нещо са обидили императора, 
и като я получиха, предадоха крепостта. 

1, 54. И императорът дойде заедно с 
някои от привържениците на стария им- 
ператор и веднага излезе, И той пристигна 
в двореца и се съветваше с дошлите заедно 
с него саповници и с тия в Солун накъде 
трябва да тръгне, понеже положението го 
принуждаваше да не бездействува. Наистина 
всички останали го съветваха да отиде във 
Верея, а великият доместик казваше да 
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611405 TE лодотауцита ха? уаениата 2600 под одос ғ, 
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ха! тор Нокии бюра 1 лрос utos, орк би вод зшу- 
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yap- 
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ИА Фадопранвиф те а йтбу xul та доуник didasari” хе 

фа tyv подс ёне Фо» бдота доотовот!й010У ùy лоби 

тор худеотђ, ха? пир тір појму лаоафойр. тафта 92 uiv za~ 

тасуобати,, стои? по пров дюфцабусии oi „Ведбонотаг doza 

нов де, «торс коё лоби тайа вс néguç ке #16 ту» VOTE- 

puiar ý ха! тотри писах ду ately парадбоонас тўи пб- 

Му тиабта той peyakov Jousuriov Bovhevoauérov , 0, те 
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авика TE лооотоунити Воо ка тоб итрафои додватехоу 
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дусар ха i Кадтоо (ау. хаё “Adyyehog ид» 9 Kuorogias &літ00- 

лос #2994 thy лбу elye діа 200005, 55 Ваше ти vém, 

Отау рота ‚ пададфсст. 01 Ф èr "Едгар Jurarol , 01 TE 

"руби “Радтооо ёліхекА либъог, тогі orres йдЕЪро?, хаё 
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«алго» «Еготито YVONIS, THV TE Вкобмоос? TRY Атиттоѓоо 

той деслотог радетбу хаё ту ёлбохоо той Movouáyov хо 

три ‘Punti пғ0100109у ёр oixiats, xui виктор лефотповт- 

тес porgu. мета шіхобу дЕ оі въдовс айту ё.9 тас ёле 

79 Едеса, дн. гр. Воден в Югозападна Македония. 
бил брат на Андроник П Палеолог. Cpe. 
22--24. 

loannis Cantacuzeni Historia, ед. Bonn, 

в Епархът Мономах бил управигел на Солун. Вж. Острогорски, пос. съч., с. 462, 473. 

изостави Верея и да замине за Едеса”, 
а оттам в Кастория. Той изложи и при. 
чините, като каза, че и деспотът Димитър“ 
и епархът Мономах и Раул Исак, имайки 
жените и децата си в Едеса, редно е да 
проявят всяко старание и хитрост, за да я 
завладеят било заради жените и децата, 
било понеже градчето е малко и укрепено 
природно и със стени и лесно се охранява. 
Дори ако онези успеят да го завземат по- 
рано, не ще избегне да бъде покорено от 
нас, но обсадата ще ни струва много мъки, 
опит и труд. А ако ние сега отидем, ме- 
стните първенци, които водят и насочват 
народа, където пожелаят, бидейки отдавна 
мои близки, лесно ще ни предадат градчето. 
И дори преди да отидем ние там, те всякак 

ще се постараят да изпълнят заповедите, 
ако получат нарежданията на императора? 
и моите писма. Ако някой от споменатите 
лица пристигне при тях, те не биха го пу- 
снали. И самата Кастория, която е добре 

укрепена поради заобикалящото я ОТВСЯ- 
къде езеро, я а Ангел“, зетят на 

протовестиария?, който ми е твърде бли- 

зък роднина и "изпитва голяма симпатия 
и благоразположение към мен, понеже го 
о и обучих във военните работи, 
И поради обичта си към мене твърде лесно 

би изоставил тъста протовестиарий и би 
ни предал града. А като го завладеем, 
верейците сами ще се предадат. Мисля, че 
те и преди да стане това, на следния или на 
третия ден ще дойдат да предадат града. 
Когато великият доместик ги посъветва 
това, императорът веднага се съгласи и 
останалите се съгласиха и похвалиха съ- 
вета и бе решено да се върви към Едеса. 
Веднага нарежданията на императора и 

писмата на великия доместик бяха изпра- 

таш по бързи конни вестоносци към Едеса 

г Кастория. И Ангел, началникът на Ka- 

са веднага завзе града със стража, 

за да го предаде на младия император, 

когато дойде. А знатните в Едеса, наричани 

Ангели Радипори, които бяха трима братя, 

и Ласкарис, когато получиха нареждани- 

ята на императора, не се забавиха никак, 

тъй като и населението на Едеса споделяше 

намерението им. Те затвориха в домовете 

им госпожа съпругата на деспота Димитър 
и тези на епарха Мономах и на Раул и ги 

поставиха под сгража. А след малко до- 

80 Кастория, дн. гр. Костур. 8 Деспот Димитър 
1828, 1, р. 534, 

83 Става дума за Андроник ПТ Палеолог. 2 Йоан Ангел бил византийски наместник в Солун и Епир. 

Вж Острогорски, нос. съч., с. 474. Sò Става дума за протостратора Теодор Сънадин, византий- 

ски наместник в Солун. Вж. Ос т рогорски, пос. CHU., с. 480, 481. 
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караха мъжете им и като се научиха, че 
едесците са се отметналя от тях и че же- 
ните им са пленнички, избягаха обратно при 
краля на трибалите. Когато тия, които 
бяха все още във Фере, се научиха, че импе- 

. раторът е поел пътя за Солун, предполо- 
жиха с увереност, че градът ще мине на 
негова страна, а за сигурност изпратиха 
тристата души, за да дъожат здраво акро- 
пола. А когато научиха, че и Солун е минал 
на страната на императора и че едни от 

. тристата души са загинали, а други са били 
пленени от царските войски, загубиха вече 
всякаква надежда за спасение. И преди 
да стане на всички известно случилото се, 
те взеха колкото имаше войска н тръгнаха 
уж за Солун, представяйки работата така, 
че още не е завзет, за да не изглежда, че 
бягат, изоставяйки Фере и другите градове 
на Македония, а в същност, за да могат 
всички да отидат, където са им жените и 
децата. Когато напуснаха Фере, потеглиха 
на път с тези солунчани, които воюваха 
заедно с тях, но като узнаха, че градът е 
превзет, отделиха се от тях и минаха на 
страната на императора. И верейците, като 

се научили за случилото се във Водеп, 
направиха същото със солунчаните. Вой- 
ската на мизите, подчинена на ромеите, 
която воюваше заедно с тях вече открито, 
се разбунтува. Като се натъкнаха на огром- 
ните стада на протовестиария, разграбиха 
ги в негово присъствие и си ги присвонха. 
А когато той се опита да си върне загра- 
беното, те не само не се съгласиха, но и 
взеха коня на едного от обоза, показвайки 
на дело, че ако не е доволен, ще тръгнат и 
срешу него. И цялата останала войска и 
знатните, дошли от западните градове, тъй 
като положението на императора стана ясно, 
изоставиха военачалниците и всички си 
отидоха у дома. А протовестнарият се уплаши 
да дойде в Охрид (там бе оставил съпругата 
и децата си), когато отиваше срещу импе- 
ратора заедно с войската, и заедно с, де- 
спота и останалите па брой 150 души се 
отправи при краля, архонта на трибалите. 
А тези от Фере, които следваха от Визан- 
тион деспота и другите военачалници, ко- 
гато бяха изоставени там от отстъпващите, 
заловиха и ограбиха всичко к ги заведоха 
оковани при императора. А императорът, 
когато научи, че отиват за Едеса, напусна 
Солун и на втория ден пристигна там. 
Едесците излязоха всички, поклониха се 
на императора и предадоха градчето. Импе- 
раторът уреди всичко, както беше решил: 
колкото пари имаше там на деспота и на 
другите стратези, той нареди тези, които 
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са на жените, те да си ги вземат и никой 
да не бъде обиждан, а тези, които са на 
мъжете, да му се докладва, та той да реши 

за тях. Останалите жени показаха своите 
и на мъжете си пари, а госпожа съпругата 
на деспота се уплаши да не загуби парите 

и обяви малко от наличните пари, а пове- 
чето повери на един монах да ги пази. И 
остана скрито за известно време: когато 
след време монахът бе разобличен от управ- 
ниците по ония места, всичко бе разграбено 
на различни страни. А когато случаят с 
парите бе съобщен на императора, той за- 
повяда жените да задържат своите и на 
мъжете си пари, та да има с какво да под- 

помогнат мъжете си в чужбина. А те да 
бъдат доведени от Воден в Солун, оттам в 
Димотика, за да бъдат заедно с господар- 
ката. И заповедта бе изпълнена. 

І, 55. На следния ден той се вдигна от 
Едеса и пристигна в Кастория. И управи- 
телят й Ангел го прие с радост и му пре- 
даде града. Защото очакваше пристигането 
му и по-рано, от момента, когато му бяха 
изпратени от Солун неговите разпорежда- 
ния и писмата на великия доместик, и па- 
зеше града за него. Д междувременно им- 
ператорът пое пътя за Кастория и като 
отдели Войсил, деспота на мизите, и Врие- 
ний, велик друнгарий?, и Ексотрох, велик 
хетериарх”?, заедно с 2000 конници, запо- 
вяда им да отидат в Охрид, та ако успеят 
да преварят протовестиария, да влязат в 
града. И вървейки бързо, те пристигнали 
един ден по-рано и били приети от охрид- 
чани, които им отворили вратите. Защсто 
всички минаха на страната на младия им- 
ператор, без да ги принуди някой. А про- 
товестиарият закъсня и понеже научи, че 
Охрид е завзет, загуби всякаква надежда, 
която го крепеше, и избяга заедно с другите 
при краля. И започна да ғо убеждава да 
започне воина против императора, та ако 

може с негова помощ да поправи пораже- 
нието. Кралят бе убеден от тях и дойде с 
голяма войска до границата между своята 
и ромейската земя. А императорът, като 
прекара един ден в Кастория, вдигна се 
оттам и дойде в Охрид. И заповяда съпру- 
гата на протовестиария да вземе колкото 
пари има и да отиде в Солун, за да замине 
заедно с другите в Димотика. Тя обаче 
подозираше, че казаното не е истина, и 
като се уплаши за парите, даде ги на при- 
ятелите да ги пазят. Сама твърдеше, че 
няма нищо. А тя, както си беше, заедно с 

Вж. Вгёһіег, ор. cit., р. 126, 302, 357. 
с hier, ор. cit., р. 127, 354. 
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88 л000ю хотржоибтонв лойс ёсуатаб тўс “Рораѓюу fye- 

други жени бе отведена в Солун. И след 
известно време у някого се намериха нейни 
скрити женски украшения и други по- 
добни на стойност 20 000 жълтици. Ня- 
колко дни по-късно един човек дойде при 
великия доместик и му напомни за ня- 
какво старо благодеяние, което му бил 
направил, и каза, че е справедливо и той 
да му се отблагодари, както може. Съобщи 
му, че знае къде са скрити многото пари 
на протовестиария. А великият доместик 
изпрати един от най-верните си хора, воден 
от вестителя, и му бяха донесени парите 
в две сандъчета. В тях имаше медно гърне 
с 12 000 жълтици, пояси и чаши, направени 
от злато, и сребро на кюлчета, и женски 
украшения и други подобни на стойност 
40 000 жълтици. Великият доместик из- 
каза благодарност на този, който му съ- 
общи за парите и го облагодетелствува 
на дело. А като отиде при императора, 
съобщи му как са открити парите и даде 
сведение за количеството. Когато импера- 
торът каза: „Справедливо е да ги притежа- 
ваш, ти, който си ги намерил“, доместикът 
отговори: „Но по-рано не съм взимал ничии 
пари по време на война, нито повече, нито 
по-малко, както сам знаеш. И не бих желал 
да ме видят, че парите са ме надвили.“ 
„Нищо чудно, рече императорът, ако и 
ти вземеш малко от неговите пари, тъй 
като си бид много ощетен от тях и най- 

вече от протовестиария.“ Доместикът каза: 

„Това би било още по-чудно, след като съм 

бил ощетен много от тях и най-вече при 

втората война, когато ми се удаде случая 

да се отплатя със същото, а сега заради 

малко пари да погазя стария си нрав и 

да се покажа победен от незначително въз- 

мездие и печалба. Но по-скоро заповядай 

парите да се раздадат на войниците и ка 

някои други, на които пожелаеш.“ Импе- 

раторът бе убеден от думите му и заповяда, 

колкото злато имаше, да се разпредели на 

войската. А колкото имаше покъщнина и 

други неща от имуществата на знатните, 

то бе дадено на други, като остатъкът бе 

докаран в царската хазна. Албански но- 
мади, които живееха около Девол? и други 
около Колония и тези близо до Охрид, 

като дойдоха при императора, който пре- 

кара осем дни в Охрид, поклониха се и 

дали дума да му служат доброволно. А 
обитателите на далечните покрайнини на 

ромейската държава той повика чрез царски 

88 Девол, град при река Горни Девол, Корчанско. Вж. В. Златарски, Де се с намирал гр. 

Дегол, Известия на историческото дружество, V (1922), с. 40—45. р \ 
в западните поли на планината Грамос. 

32 Гръцки извори за българската история, т. X 

89 Колония, град западно от Костур. 
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писма да дойдат в Солун, за да му се по- 
клонят там. И малко по-късно те дойдоха. 

Кралят пък заедно с цялата си подчинена 
войска се намираше в пограничните об- 
ласти на своята и на ромейската държава 

и беше ежедневно подбуждан от ромейски 
бегълци да потегли срещу императора и 
да започне сражение. Той обаче не се съг- 
ласи по никакъв начин, защото се уплаши 

да не би работите да не тръгнат по неговия 
илан. Той очакваше Хрельо, който бе във 
Фере като съюзник на ромеите срещу импе- 
ратора (защото още го нямаше). Той искаше 
да научи от него за императора п за подчи- 

нената му войска, дали трябва да нападне или 
не А когато пристигна, кралят се осве- 
домяваше от него дали ще воюва срещу 

императора. А онзи го съветваше, че е 
по-добре да пази мира и да не докара за 
себе си и за подчинените войната, която 
още не е избухнала. Той казваше, че видял 
императора във Ферс с малка войска, но 
така унражнена във военните работи и 
много добре екипирана с коне и оръжие, 
че и от пръв поглед внушавала страх. Тя 
така спокойно H дисцнилинирацо следвала 

началниците си, та изглеждало, че не мно- 
зина, а един, който получавал нарежда- 
нията, бързо изпълнявал заповяданото. „А 
тя се отдичава с такова мъжество и CMe- 

лост, че макар да бяха много по-малко от 
противниците, не се уплашиха и никак 
пе се смутнха, когато последваха тия, KO- 
ито се бяха разположилн на лагер край 
града си. Но като дойдоха близо до Фере, 

колкото да могат да влязат в стълкновение 
с тях, застанаха на едно място, изпълнени 
с желание за нападение, и през целия ден 
ги приканваха за сражение. А когато никой 
не им излезе насреща, отклониха се малко 
настрана и прекараха там нощта. На след- 
ния ден рано сутриита те отново се вър- 

наха и застапаха наредени като за сраже- 

ние. Те пратиха хора и пи призоваваха 
за сражение. Тъй като ние не можахме 
да издържим дори погледа им и явно се 
отказахме от сражението, те се върнаха 
в пълен ред, както би казал, и се разполо- 
жиха на лагер в Зихна. Аз никога не бих 
позволил без нужда да влезем в бой с така 
събраната войска отвсякъде и водена от 
много и добри военачалници. А н сега, 
когато пялата войска от Запад, която е 
голяма и храбра, мина на страната на импе- 
ратора, условнята са още по-нейзгодни да 
се бием“ След като Хрельо каза това, 
кралят и другите военачалници па вой- 
ската се убедиха и се отказаха от намерс- 
нието си да воюват с императора. Съще- 

| 
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временно обаче останаха в същия военен 
лагер. А императорът след осем дни на- 
пуснал Охрид и отиде в Пелагония”, като 
изостави пътя за Кастория, от една страна, 
за да си подчини тамошните градчета и 
останалата област, а, от друга страна, 
понеже се паучи, че кралят се намира в 
пределите на неговата държава, за да не 
изглежда, че от страх пред него се е откло- 
нил от пътя. А ромейските бегълци, като 
узнаха, че императорът е потеглил през 
Пелагония, отидоха при краля н го под- 
тикваха да влезе в бой с императора, който 
не бил далеч от тях. А кралят отвърна, 
че нито сега, нито след това по собствен 
пачин ще воюва с императора, ако сам той 
не нападне На тях нм дал възможната 
помощ, като им предал във Фере двана- 
десет тагми” заедно със стратезите? да им 
помагат. Сам се разкайвал и по тази при- 
чина, че без всякакъв повод бил започнал 
война срещу този, който с нищо не го бил 
обидил. „Ромейските императори вражду- 
ват помежду си и сами знаят как ще во- 
юват едпи с други и кога ще се споразу- 
меят, а аз, който не съм онеправдан от ни- 
кого, и сам не ще воювам с никого, докато 
не бъда засегнат“ Като получиха такъв 

отговор и понеже единствената останала 
надежда изчезна, те силно се обезпокоиха. 

Те не преставаха силно и с голямо жела- 
нке да подбуждат краля към война срещу 
императора. Тъй като присъствуваха и знат- 
ните трибали, те казаха на тия, конто се 
опитваха да го убедят, да не ги оставят 
неотмъстени: „Вие не трябва сами излишно 
и безразсъдно да се морнте, като се зае- 
мате с напразни неща, и нас да измъчват 
и да искате това, което не е позволено. 
Защото трябваше по-рано, когато бушу- 
вате войната между императорите, ваши 

господари, да унишожите всякакъв повод 
за гняв и да предложите по всякакъв начин 
мир за себе си и за другите, като знаете, 
че това е полезно за императорите, за вас 
и за ромейската държава. А вие, изглежда, 
направихте всичко обратно и поощрявахте 
другите. Защото, като обикаляте всички 

градове, подбуждате съратниците на ста- 
рия император към война с младия импе- 
ратор и обещавате всякакви чудеса, а тия, 
които предпочитат мира и убеждават в 
това н другите, вие ги третирате наравно 
като врагове, понеже са привърженици на 
младия император. Това, за което тогава 
се стараехте да сполучите, сега понасяте 

войскова единица, наброяваща 400 души. Вж. 

т.е. с военачалниците. 
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Андроник li Палеолог. 

- справедливо. 

представителите на господствува ай 

Вж. Сап | аситгеп из, ор. cit., 
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Ние съобщаваме на нашия 
господар краля да не почва война против 
императора и да не иска да бъде неспра- 
ведлив, като почне пръв, смятайки, че и 
от бога има наказание за несправедливо 
действуващите хора. А ако той го нападне, 
да се брани с всички сили. Ако се убеди 
от нашите съвети, добре би било. А ако 
не, то той да тръгне да води войната сам, 
като ви вземе заедно със себе си. Защото 
от нас никой не ще тръгне“ Когато три- 
балите казаха това, кралят се убеди и рече 
на ромейските бегълци: „Виждате какво 
мнение за войната имат моите динати?%, 
А аз, ако и да почнах войната прибързано 
с императора заради някои лични недора- 
зумения, щях да се въздържа, ако ги виж- 
дах разположени така, както сега ги виж- 
дам. А сега и аз имам същото мнение за 
нещата като тях. Тъй като е възможно да 
бъда извън опасностите и да владея здраво 
своята земя, не бих предпочел да изглеж- 
дам, че съм несправедлив, и да рискувам, 
тъй като и без това цялата ми войска не е 
събрана. Аз бих предложил за спасението 
ви помощ, колкото е възможна. И ако 
искате, като проводя пратеници при импе- 
ратора, ще отклоня гнева му от вас. А 
бидейки милозлив, той е съгласен, както 
чувам, да се помири с тия, които са го оби- 
дили. Той би простил и би облекчил не- 
малко страданията ви. Ако това е непоно- 
симо за вас, то аз ще ви пратя при Ми- 
хаил, царя на мизите, който е мой зет, 
та чрез него да се спасите във Византион. 
И това ако не ви хареса, тогава можете да 
тръгнете по друг път. Защото, като отидете 
във Венеция, лесно може да се върнете с 
военни или товарни кораби във Византион. 
И освен това ще ви предложа и друга на- 
дежда за спасение. Тъй като вие владеете 
с гарнизони Просек, Прилеп и Струмица, 
като си разпределите тези градове помежду 
си, които са труднодостъпни поради здра- 
вината на стените, дръжте се в тях, докато 
войната между императорите вземе HAKA- 
къв край.“ При това положение безизход- 
ност обхвана бегълците и нямаше ника- 
къв изход от лошото положение. Все пак, 
като обмислиха настоящото, предпочетоха 
да се затворят в споменатите градове и да 
издържат обсадата. И протовестиарият за- 
едно с някои други получи Прилеп, Ми- 
хаил Асен?#--Просек, а останалите завзеха 

феодална аристокрация във Византия. 
% Българският цар Михаил ИТ Шишман. 

9 Михаил Асен, племенник на 
‚динати“ 

І, р. 93430. 
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Струмица. И Никифор Василик, който уп- 
равляваше Мелник, по същото време си 
присвои властта, казвайки, че няма да се 
присъедини към никой от императорите, 
докато войната не свърши. 

1, 56. Протовестиарият, поразен от вне- 
запното нещастие, както се мълвеше, и 
като не можа да попесе злополучието, не 
след дълго умря. И след като той умря, 
оцелелите предадоха и себе сп, и Прилеп 
на императора. А трибалите с измама за- 
взеха Просек от Асен. Оттам императорът 
отиде в Солун и като прекара там няколко 
дпи по неотложна работа, отново потегли 

понеже, изглежда, се налагаше 
да отиде в Струмица. И като пристигна 
там, опита се да убеди владеещите я да 
предадат себе си и града (зашото не можеше 
да я превземе с война поради здравите 
стени). А те не се убедиха, но твърдо на- 
стояваха, че те ще владеят града, докато 
войната между императорите не престане. 
Понеже градът пе се предаде, вдигна се 
оттам и дойде в Manuk. И Никифор Ba- 
силик му отговори по същия начин. И при- 
тесняван от други по-тежки обстоятелства, 
той не беше в състояние да предприеме 
обсада и се оттегли в Солун. Когато при- 

бе известен от протостратора?“, 
който управляваше Тракия, че старият им- 
ператор бил изпратил срещу него войската, 
която имал във Византион, и друга не- 
малка, която събрал, под комапдуването 
на стратега Константин Асен, който се 
намирал на лагер при р. Мелана?. Там 
станала схватка и понеже сражението твър- 
де дълго останало нерешено, все пак при- 
вържениците на младия император над- 
делели, обърнали в бягство неприятелите 
и ги преследвали до Византион. И едни от 
тях избили, а други взели живи освен 
малцина, който се спасили в града. Пле- 
нен бил и стратегът. И понеже явно били 
победили, върнали се по домовете си. Ко- 
гато бе съобщено това, императорът въз- 
даде богу благодарствени молитви заради 
победата. Той се обърна към присъствува- 
щите (а те бяха мнозина) и каза, че се радва 
не толкова на своите, които излезли побе- 
дители, колкото съжалява за поражението 
на противниците. „Справедливо е да тъгу- 
ваме не само защото падналите са ромеи, 
които трябваше да загинат, сражавайки 
се не помежду си, а с варвари заради всички 
ни, но и защото имаше опасност погиналите 
да бъдат от най-близките или от приятелите. 
И трето, понеже бяха погубени не от вар- 

98 Мелана, т.е. Черна, река западно от Цариград. 
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вари, които са ни естествени неприятели, 
а от нашите най-близки. И аз мисля, че 
ние приличаме на тия, който изяждат от 
ярост собствената си плът. Не е редно те 
да бъдат похвалявани, а да бъдат съжаля- 

вани поради противоестествената храна. И 
нещо повече, те заслужават да бъдат мра- 
зени не само от елини и варвари, които 
чуват за беззаконието помежду ни, но е 
въпрос, дали се нрави нещо от ставащото 
на бога и дали не сме достойни за наказание 
от същия съдник еднакво и отбраняващите 
се, и пападащите. Аз бих желал да издигна 
трофей за нас не само върху ромеите, а 
върху варварнте, за да получа удоволст- 
вието от чистата победа. А понеже някакъв 
завистлив демон докара до такова положе- 
ние нашите работи, че и победата се явява 
за нас причина за скръб, въздавам много 
благодарности на Всевишния, тъй като не 
само помогна на мойте хора да победят, 
но и защото пе само не нося никаква вина 
в настоящата война, но и в самото и начало, 
направих и казах много достойни за спо- 
менаване неща, като изисквах причините- 

лите да прекратят войната, макар и да из- 
глеждаше, че пиша па вода, според пого- 
ворката.“ Те, като чуха това, не само се 
учудиха на остроумието на императора, 
но и на въздържаността н умереността му 
в успехите, и на еднаквото му държане 
при превратностите на живота. А импера- 
торът отвърна с благодарствено писмо па 
протостратора и удостои с почести и други 
благодеяния сенаторите, които бяха на не- 
гова страна, а едни от войниците възна- 
гради парично, останалите пък насърчи с 
годищни доходи и ги направи да бъдат 
разположени да воюват за него. Сам по-. 
стави в Солун чиновници, чрез които управ- 
ляваше и успокояваше Запада, и добави 
към съществуващите други списъци, за да 

увеличи войската. Когато беше зает с тия 
неща, ст протостратора отново дойде писмо, 
с което нзвестяваше, че старият император, 
който преди това беше враг па Михаил, 
царя на мизите, сега сключи с него мирен 
договор и военен съюз. Той не знаел за 
каква цел са сключени споразуменията и 
затова сметнал, че трябва да му съобщи за 
станалото. Императорът, след като бе осве- 
домен, разбра, че дядо му е сключил во- 

енен съюз с мизите против него, и реши да 
не се оттегля от Запада веднага при първия 
слух, но да чака още и да се погрижи за 
положението и войската, докато не научи 

29 Става дума за договора между Андроник П Палеолог и Михаил 111 Шишман, сключен в началото 
на 1328 г. Подробности вж. уБурмов, пос. съч., с. 247 сл. 
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11. Michael rex Bulgarorum, 
ad urbem Ріатройп ponit, 

cum Michaele Bulgarorum 
beili societatem iungit 
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100 В пропуснатия откъс се говори 
император Андроник П Палеолог, 
като моментът бил удобен. 191 Сколелос, дн. 
105 Скитска войска, сиреч татарска во йска. 

195 Логос, крепост, разположена вероятно в южните поли на Странджа планина. Вж. Бур мав. пос. 
с. 248, 249. 

за шестима 

нещо по-определено. Малко дни след това 
от протостратора отново пристигна писмо 
до императора, с което се съобщаваше, че 
договорът на императора с мизите и воеп- 
ният съюз били сключени вече и че склю- 
чилите договора ромен, които били от 62- 
гълците при мизите, били още във Визан- 
тион. Императорът, като се посъветва с 
първенците, реши да не се бави в Солун, а 
бързо да се отправи за Византион, преди 
да е избухнало някакво въстание. И като 
постави за стратег на Запада Сирги де 
Лезиано Кипърски, който по-късно стапа 
цар на Армения и който бе негов братов- 
чед по майка, той се вдигна с войската 
си от Солун и пристигна“ в Димотика. 

11. Царят на българите Михаил се 
разполага на лагер при Ямбол. 

Старият император сключва военен съюз 
с царя на българите Михаиа 

57. . 199 Когато все още разговарлха 
за тия неща, от началника на Скопелос1 
пристигна пратеник, който съобщи, че Ми- 
ханл, царят на мизите, пристигнал в по- 
граничните области на неговата и на ро- 
мейската държава, като се разположил на 
лагер при Диампол”, който му бе под- 
властен. Той водел със себе си съюзна 
скитска войска! ?, която била разположена 
на лагер около Росокастро". Императо- 
рът, като узна това, посъветва се с вели- 
кия доместик какво трябва да прави, и 
реши, че трябва да отиде в планинската 
крепост Логос", първо, защото бе близо 
до Византион, за да могат да направят 
приготовления за завземането му, второ, 
защото не даваше възможност да бъде об- 
кръжена, понеже мястото бе мъчнодостъп- 
но, така че можеха и да се отбраняват, 
ако някой ги нападие, и да си почиват, 
като се оттеглят в най-защитените места. 
След като взеха такова решение, заповя- 
даха Камарис да ги следва, за да може 
да види къде императорът ще се установи 
на лагер. А на друг заповядаха да отиде 
във Визаптион, за да съобщи н на остана- 
лите за направепото. Като дойдоха до р. 
Мелана, където останадата войска се бе 
разположила на лагер заедно с протостра- 
тора, съобщиха му за тия, които подгот- 
вят предаването па Византион, за това, 

знатни византийци, които убеждаваши стария 
пребиваващ в Солун, да дойде при тях в Цариград и да го завземе, тъй 

Ески Полос в Източна Тракия. 1? Диампол, дн. Ямбол. 
104 Росокастро, ди. с. Росокастро, па запад от Бургас. 

съч. 
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което научили за мизите и за лагера в 
Логос, като изложиха и причините. И 
понеже и той реши, че е добре, вдигнаха 
се оттам и се разположиха на лагер в Лотос. 
На следния ден им бе съобщено, че вой- 
ската на мизите, около три хиляди кон- 
ници, пристигнала във Византион в помощ 
на стария император. Предвождал ги Иван 
Русина! 8. Това смути немалко младия HM- 
ператор. А той заедно с великия доместик 
и с протостратора търсеше причината, по- 
ради която царят па мизите, макар и съп- 
руг на сестра му,!%* е нарушил договора и 
клетвите с него и е отишъл на помощ на 
стария император, и подозираха, че склю- 
ченият договор и военният съюз са ней- 
скрени. Мизиецът, виждайки, че старият 
император било от омраза към своя внук, 
било от страх да не би привържениците 
му от ромекте да бъдат подкупени от него 
и да му устроят заговор, по-лесно би приел 
в дворците си българска стража, като смя- 
тал, че като чужденци и съюзници повече 
щели да бъдат разположени към него, пра- 
тил войска под предлог, че ще се сражава 
на негова страна срещу нас, а в същност, 
ако могат с малцина, които влязат, да 
превземат двореца. След това и сам като 
пристигне с цялата си войска, щял да си 
подчини византийците и така да завладее 
цялата власт над ромеите. За доказател- 
ство те посочваха, че водел скити съюзници 
от страх да не би те да помогнат на тях 
срещу Византион, ако се случи нещо та- 
кова. Такива бяха подозренията ми за този 
съюз в разсъжденията им. А това бе истина, 
както по-късно можаха да научат точно. 
Един от ромеите изгнаници при царя на 
мизите му внушавал тази идея и му обеща- 
вал, че сам ще извърши тази работа. И 
поради това бил избран като пратеник за 
сключване на военния договор. За опит 
императорът прати пратеничество при 
Иван! 8, като му заповяда да напусне npe- 
делите на ромеите, понеже бил сключил 
договор със зетя му, царя на мизите, а 
той бил влязал с войската си в земята на 
ромеите. Ако е дошъл да му помага, да се 
върнел в земята си, тъй като той не се нуж- 
даел от него, а ако е дошъл да воюва, той 
щял да го чака за сражение. Това каза им- 
ператорът, като изпитваше Иван, тъй като 
той смяташе, че не е изгодно тогава да влиза 
във война с мизите. Иван с писмена клетва 

196 Иван Русина, поставен пачело на един четирихиляден отряд от българи и алани, бил изпратен 
от българския цар Георги Тертер 11 да отбранява Пловдив, обсаден от византийския император Андроник 
Ш Палеолог. Вж. Бурмов, пос. съч., с. 228, 
омъжена за Михаил ИТ Шишман. 
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197 Става дума за сестрата на Андроник 111, Теодора, 
108 Става дума за Иван Русина. 
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109 Андроник П Палеолог. 
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уверяваше императора, че нито неговият 
господар е нарушил договора, а държи 
на съюза с него, NUTO пък той сам е дошъл 
с войската си тук срещу него. Императо- 
рът, като прочете клетвата, още повече 
се увери, че е истина онова, което подози- 
раше за воеиния съюз на мизите. И веднага, 
като изпрати Георги Пепагомен при стария 
император, помоли го да не счита думите 
му като думи на негов неприятел, а да по- 
вярва, че той съветва полезни неща и за 
ромеите, и за него. Ако смята да си по- 
служи с дошлите му на помощ мизи за война 
срещу пего, да не приема мизите вътре в 
двореца нито мнозина наведнъж, нито въ- 
оръжени. И ако все пак влязат, да са мал- 
цина и на смени, за да не изглежда, че са 
унижени като съюзници, и без оръжие, 
и особено по време на обяд да се засили 
стражата. Вътре в двореца да се постави 
достатъчна ромейска войска, която да може 
да пази и него, и града в пълна бойпа готов- 
ност. От самото състояние на нещата той подо- 
зирал, че на мизийската войска било на- 
редено от нейния цар, ако може, с измама 
Да завладее двореца, и затова сам той с 
цядата си войска и съюзниците скити се 
бил разположил на лагер в пограничните 
области па неговата и на ромейската дър- 
жава, та ако се осъществи онова, което 
било наредено на Иван, сам за кратко 
време да се притече на помощ. А импера- 
торът"?, като чу това, което му бе съоб- 
щено от императора наследник“, заповяда 
на Пепагомен да му съобщи да се погрижи 
добре за своите работи и да не заляга да 
става учител на другите от честолюбие. 
Защото и сам той не бил по-малко опитен 
в живота, отколкото другият мисли за себе 
си. И веднага постави стража в двореца 
и го пазеше със сигурна охрана н правеше 
всичко, каквото наследиикът го съветваше. 

1, 58. Младият император чрез прате- 
ника Йоан Рундзерий съобщил на Миха- 
ил, царя на мизите, че е узнал, че той се 
е разположил на лагер в пограничните 
области на ромейската държава. Той не 
знаел какво значи неговото идване. Той 

желаел да разбере дали е нарушил клет- 
вата и договора спрямо него"! и желаел да 
води война, за да може и той сам да се при- 
готви за същото. Той не знаел дали причи- 
ните за похода са други. Все пак, че той 
е дошъл неповикан, е доказателство, че 
идва против него, че е изпратил военна 

111 Става дума за договора, сключен 

между Апдропик HI Палеолог и Михаил ПІ Шишман около средата на 1397 г., насочен срещу Андроник 

II Палеолог. Подробиости вж. у Бур мов, пос. съч., с. 243—246. 

33 Гръцки извори за българската история, т. X 
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помощ от три хиляди войници заедно с 

Иван на византийците, които са му не- 
приятели, и за него това е доказателство, 
че е враг. Учудвало го как е изпратил 
толкова войници, които да помагат на 
нелриятелите, щом като е узнал за него- 
вото пребиваване около Цариград. Или той 
не знаел, че не ще си послужи спрямо тях 
с войска, която знае да воюва, но щял да 
нареди на земеделците и те щели да напра- 
вят връщането им по-мъчно, отколкото от 
вратите па ада. Императорът прочее това 
прати да кажат. А когато Михаил узнал, 
че императорът е пристигнал при Цари- 
град и се е разположил на лагер недалеч 
от неговата войска, бил изплашен много 
за войниците си и не виждал никаква на- 
дежда за спасението им, освен ако убеди 
императора колкото се може по-бързо, че 
не с парушил договора с него и че войската 
не щяла да воюва срещу него, а била дошла 
във Византион поради други причини. И 
като извадил веднага светите реликви пред 
пратеника, който държал в пазвата си, и 
като му подал кръста, който бил между 
тях, казал: „Като занесеш на императора 
това, кажи, че аз се кълна в тялото, разпъ- 
нато върху него заради нас, че нито съм 
нарушил договора с него, нито съм изпра- 
тил войската срещу него. И поради това 
моля те (моите войски) да не претърпят 
нищо лошо. Нека да не се учудва, че аз 
не изпратих от великолепните огърлици, 
от които имам много, както виждаш, но 
този кръст, направен от евтин материал 
(защото бе от мед). Защото той стана про- 
чут сред всички мизи с чудесата, много от 
които станаха чрез него приживе на моя 
баща, а много и сега по мое време. И за- 
това го изпратих него като по-сигурна 
гаранция. И ако ме изобличи, че аз лъжа 
или мамя, да тръгне срещу мен с него, за 
да ме победи и унищожи с негова помощ. 
А че това не ми е намерението и целта, 
веднага ще изпратя човек да изтегли вой- 
ската от ромейската държава.“ И веднага 
дал на пратеника коне от най-бързите, 
които отглеждаше, и заповядал да тръгне 
на път колкото се може по-бързо, преди 
императорът да успее да унищожи вой- 
ската му. И йзпратил с писмо един от при- 
ближените си заедно с пратеника, запо- 
вядвайки на Иван да върне войската, и 
крило, опърлено от огън, защото това бе 
знак у мизите за бързина. А когато при- 
стигнаха при императора с кръста и съ- 
общиха какво е отговорил Михаил, импе- 
раторът изпрати на Иван и на мизите пис- 
мото и крилото на техния цар. А те, като 
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готвеше стълби и всичко друго, което бе 
необходимо за превзимането на Византи- 
он... 

12. Българският цар Михаил завладява 
градове в Тракия 

П, 3. А по същото време и царят на MH- 

зите Михаил с цялата си войска нахлу в 
ромейската земя, като водеше и съюзници 
скити, и опустоши в разстояние на доста 
дни градовете на Горна Тракия"?. Импе- 
раторът, като узна за нахлуването, събра 
колкото можеше войска и пристигна бързо 

„Във Виза. Там се приготви за сражение. 
Михаил пък, като узна от съгледвачите си, 
че императорът се приготовлява във Виза 
(защото дотогава все още стоеше в ромей- 
ска земя и я опустошаваше), уплаши се, 
че не е в състояние да се брани, ако го на- 
падне, и сметна, че трябва да го излъже. 
И прати пратеник, чрез който каза, че е 
чул за неговото пристигане във Виза. Той 
естествено предполагал, че е дошъл устре- 
мен да се сражава с него. Не трябвало 
прочее да изморява войската, изминавайки 
такъв трудеп път, защото сам на следния 
ден на разсъмване щял да дойде във Виза, 

за да се сражава. Пратеникът каза това и 
си отиде. Михаил се вдигнал с войската 
си и се движел непрекъснато през остана- 
лата част от деня и през следващата нощ, 
като на следния ден пристигнал в погра- 
ничните области на царството си. Импера- 
торът на сутринта заповяда войската да 
бъде в бойна готовност и да чака нападе- 
нието на варварите. И сам приготви всичко 
пеобходимо за сражението. Изпрати ня- 
колко войници да огледат лагера на неприя- 
телите. А около обяд съгледвачите вой- 
ници се върпаха заедно с шестима пленени 
мизи. Разпитани, те казали, че техният цар 
предния ден се вдигнал с войската и зами- 
нал за страната си, а те, останалите за 
грабеж, били пленени от войниците. Така 
Михаил надхитри императора. Не много 
дни след това и той нахлу в Мизия, опу- 
стоши и други места и завзе Ямбол при 
първо нападение. Той го опустоши и се 
върна в страната си. А Михаил на шестде- 
сетия ден от нападението на императора 
и сам нахлу отново в ромейската държава. 
Той пристигна в земята на одрисите и завзе 
с предателство така нареченото градче Ву- 

113 Подробности за тия събития вж. у Бурмов, пос. chy., с. 251. 
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келон!!%, понеже стражите го предали през 
нощта, и се разположи в него на лагер, 
без да извърши нищо лошо. А императо- 
рът, който беше в Димотика, като узна 
за нападението, пристигна бързо в Адриа- 
нопол. И там събираше войската, за да 
се сражава с мизите. И Михаил, който 
се бе разположил на лагер във Вукелон, 
се приготвяше, като викаше войски от стра- 
ната си. Малко дни след това той се разпо- 
ложи на лагер около Пробатон““, което 
градче бе наблизо, и го обсаждаше. Като 
се разположиха така на лагер едни срещу 
други в продължение на тридесет дни, 
те приготвяха необходимото за сражение. 
Когато всичко бе приготвено и трябваше 
да нападнат, императорът проводи прате- 

ничество при Михаил и каза, че той е за- 
бравил и клетвите, и договора, които са 
сключили при срещата си в Черномиан! 5, 
и затова пръв бил нахлул в ромейската 
земя и бил започнал войната, а той помнед 
споразумението и държал на договора. Но 
онеправдаван и коварно нападан, той се 
бранел и бил въвлечен във войната против 
волята си. Не трябвало да се нападат едни 

други, а заедно да нападат неверниците 
варвари в името божие, защото, първо, 
двете войски биди от едва и съща вяра и, 
второ, понежс сам той бил съпруг на се- 
стра му и не би желал да го има за непри- 
ятел, а за приятел, ако, разбира се, върнел 
градчето, което бил взел с предателство. 
Ако ли не го върнел, той, поставяйки на 
знамето кръста, който по-рано му бил из- 
пратил, щял да се отправи срещу него. И 
Михайл също чрез пратепици съобщи на 
императора, че по същия начин той и него- 
вата сестра са деца на баща си. Прочее 
редно било, като имал сам цялата бащина 
власт и сестра му на законно основание 
да получава известна част от бащиното 
наследство. Императорът каза, че той же- 
лаел това много и му давал като на съна- 
следник на бащиното наследство не само 
градчето Вукелон, но и други градове. 
Разбира се, според съществуващия открай 
време закон у ромеите. Този закон пове- 
лявал, щото по-възраствият от царските 
синове да се провъзгласи за император и 
да управлява другите, а останалите братя 
да се подчиняват на първия и да му служат 
вярно. Ако му се харесвало според така 
действуващия у ромеите закон, да бъдел 
и да се наричал роб на императора, и самбил 

113 Вукелон, град северно от Одрин, на десния бряг на Тунджа. Вж. Бурмов, пос. съч., с. 251. 
114 Пробатон, град североизточно от Одрин, близо до Вукелон. Вж. Бурмов, пос. съч., с. 251. 
номен, град на р. Марица, източно от Одрин, на турски Чирмен. 

115 Чер- 
16 Става дума за градчето Вукелон. 
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карт, TOTE 117905 zal tiv naguozevýy пудбивъов бар ту, 
edz во dev би порше eliç пдоблтоу идиот хабготбу 
Фазтби, ка mipya лами тойс яобадав р dúvarto tayta 
лоб; доог, тб,те помоиа Bovzéhov гп хто nunudw- 

оёну хиб охор Сте той доло, хаё efeito Вит же ве то 
viztloy атратдладор дларау? и тур стопа. fuotheùg dè 
бобр avtos Er халф той бури тўр вуауадрцати раен "ди 

п 97 Eor я пау 

ха гр тїиђр “рано пудпрподбицр, бошвос уу, пре 

л005 TÒ отойтОлгдог. то, те уно лоотоор мир Адуов хаё та 
~r м A Е а 

тоб хай сб zai дхигоо попе тор ЛПучА петь 10 Doy- 
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съгласен да даде и градове, и земи като на 
човек, който се подчинявал на неговата 
власт. Михаил, който се бе разположил 
и сам на лагер наблизо, веднага отговори 
и каза, че не подобавало нему, който е 
император, да бъдел под властта на друг 
император, но ако желаел да получи град- 
чето Вукелон, вместо него да дадел много- 
населения и голям град на Черно море 
Созопол. Тогава императорът не отговори 
нищо, но нареди пратениците да починат 
в лагера. На следния ден на разсъмване 

заповяда цялата войска да се въоръжи. 
Всички бяха под оръжие и не само те бяха. 
украсени блестящо и величествено, но и 
конете, едни с ризници, направени от кожа, 
а други с нагръдници. Човек можеше да 
види ромейските войска не само подготвена 

най-богато с оръжия и коне, но и в коли- 
чество, каквото от много време и досега 
в такова множество не е била събирана на 
едно място. Защото от Запад беше дошла 
цялата войска н македонци, и тракийци, 
и колкото имаше от градовете на Изток, 
подчинени па ромеите, иот самия Византион 
не само конници, но и много пехота, тежко- 
въоръжени войници и лековъоръжени стрел- 
ци. Когато се наредиха по фаланги като за 
сражение, императорът, като прати да по- 

викат мизийските пратеници, каза: „Вижте 
моята войска как е приготвена за сражение. 
Като отидете, съобщете на вашия импера- 
тор, че аз, който желаех мира, по-рано 
често пращах пратеници при тебе заради 
него. Но понеже ти не отговори нищо свя- 
стно, аз, уповавайки се на силата на кръ- 
ста, който ти ми даде като залог, че никога 
не ще пренебрегваш договора, ще се от- 
правя срещу теб.“ Това каза императорът. 
„А пратениците колкото могли по-бързо при- 
стигнали при своя император и съобщили 
думите на императора, и че войската, която 
е толкова голяма и така въоръжена, била 
вече на поход срещу тях. А Михаил, който 

преди това не смятал да влиза в сражение 
с ромеите, като ги видял да се насочват 
към сражение, а и като научил за множе- 
ството и колко голямо било въоръжението, 
реши, че не трябва да се излага на явна 
опасност в неприятелска страна. И той 
проводи отново пратениците по най-бърз 
начин при императора и извести, че щял 
да предаде градчето Вукелон и щял да 
живее занапред в мир, и помоли императора 
да върне войската в лагера си. Императо- 
рът, като видя, че връщането им ще бъде 
почетно и че победата е безкръвна, pao- . 
стно се върна в лагера. Защото преди това 
Михаил не бил убеден да върне Вукелон 
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херог плодов, АВ рб ин? то, čin 1005 рр» EEA 
тунек ти; "Рене отой, Tib 2уодоу ибт ovy 
главна, Kiia хаё ло) TLS огиза тъ аттлода таб уг 

atg ив дейати лау opetat три наут, то “Рориѓоу 

уатрода фаредшс био), суойрта пр, ха? дла тобто хиё Вас! 

вдоха дио9дав т хац хаё идяра тоў жроапкоътос 909- 

сив. ву yag тоб прот: Да хобро, 41000000 тоб nye- 

вдътёпоо Виа оо; йоуоктос, поліс вс три, Рони» &0 Вода 

ror Месу погано, лев 0006 атто телее», 

НИЯ поеайишис zať Абуб педазоб; Шато тйс 1005 атто? 

барор б Васі) ас, от то OÇ тину анис нид? 1000} 

лыу те дотхогодиь тодс `Ронайоу Висідёа5, тоте 040 IMi- 

zuji бов» 19у Вас? ёа виозта nokki те ха! раду TÄ отой. 
пе, où тас «бас ГУЕ pouas, GAK ёдо дабу inoz wari, 

тоюбтоу раз тд Ввобкоиидр апау, тоб të ouy блоифроиат» ETE- 
2uiroy GXQUTÖŞ хаё нета лод) LARG Елаквгиетор бой, ха? тоб 
кў ёелдзгторќуоцс, diha шётороі» ёр тў подёиеѓу, оох айтог 
потеет. ў MÉTOL отоатій Ронайву когоро та dad 
тои пође охбда огбиеуо: длоатеоб годни, тибио, оти нд 

nure Зад оу ооб тооилт поодуцій хатгоуЕ пйугас подс 

тр ите бифс røv negi тўс «оң оъндрафу yeyergué- 

tor, ti, те Bovzéhov taédwzer 6 Лара 1095 Висайва, хе? 

вралто #15 тру Фотгоагау Гро кутер, тр TE дама» Къвъво- 
Ди ха “Родины хаё Пой ovzéri 702505 вкот в, 

в «борду 179» той 20105. буден Jè УОТ wz He 

тоглебр ёу тати) уерпооутас блог фи doxi Ú изу #5 ПТ, 
бате с Jè ек Вигиуноу ёлауйхоу, хаё ý отоатас: дидудл- 
дар хати подс, 

(1, рр.323,—-329,) 

18. Michael, Bulgarorum rex, 
et Romanorum imperator 
de societate conveniunt 

Пара funders 98 ес Вефартеов 
- И (9 + ~ = w я ` а 

Флардувв. erda. даторот 9 тер Дрю» Ваше ЛауитА 

ненђрыхгу, EL Фоғотбр аи ву, поРвАЗ «Ри TE афт ха? та: 
слондис̧ брарғодоао ўа хоё TRY Пори. трио усо побтваби си 
"Адогауоылодег устоцети OVVTUJIUV, тоб хаооб хаё тоду 

нито с думи, нито с преценка за добротс 
и справедливото, сега обаче, след като 

войската на ромеите била наредена за сра- 
жение, той не изчакал нападението нм. 
но преди сражението решил да отстъ 
уплапюн, отказал да се сражава и било 
явно, че е победен, макар роменте да се 
съгласили. И поради това императорът реши 
да се възползува от случая и да пе се стреми 
към пещо прекалено. Защото предишните 
години, когато при управлението на стария 
император Андроник мизите извършваха 
много нападения срещу ромейската държава 
и понеже никой не им се противопостави, 
императорът с пратеничества и убедителни 
думи отстраняваше споровете с тях, (сега 
те} мислеха, че ромейските императори не 
биха могли да издържат дори погледа им 
като на непобедими. Но тогава Михаил, 
като видял, че императорът напредва срещу 
него с голяма и добра войска, не мислел 
вече така, но решил, че трябва да отстъпи. 
Такова е цялото варварско племе, то на- 
пада отстъпващите необуздано и ги при- 
тиска с голям устрем, но сами не нападат 
онези, който не се плашат и устояват в 
сражението. Византийската войска, смятай- 
ки, че неприятелската плячка Á е отнета 
едва ли не от ръцете, негодуваше, че не е 
нападнала мизите. Такова желание за сра- 
жение обхвана всички, Все пак, когато 
бе сключен мирният договор, Миханл върна 
Вукелон на императора и на следния ден, 
срещайки се на коне, подновиха и прия- 
телството и вече война не се води между 
ромеи и мизи, но занапред заживяха в 
мир. Когато решиха помежду си, че в бъ- 
деще ще се срещат на това място, когато 
е нужно, единият се върна в Мизия, а импе- 
раторът във Византион и войската бе раз- 
пусната по градовете. 

18. Българският цар Михаил 
и византийският император 

сключват мир 

П, 5...1!" А императорът! се върна 
във Византион. Қогато беше там, царят 
на мизите Михаил му съобщи да се срещне 
с него, ако му е удобно, и да подно- 
вят договора и мира. Защото срещата 
преди това, която стана в. Адрианопол, 

117 B пропуспатия пасаж става дума за германци на служба във византийската войска, които 
искали пари от византийския имПератор Андроник И Цалеолог, папомняйки му за старото приятелство. 

което съществувало помежду им. Освен това става дума и за мерките, които вмператорът взел за подо- 
бряване на административното управление на империята. $ Става дума за Андроник 111 Палеолог, който 
преди завръщането си в Цариград преговарял със селджукските турци и сключил договор с тях. 1! "Става 
дума за договора, сключен между България и Византия рез 1324 г., съгласно който българският цар Ми- 
ханл 11 Шишман се оженил за сестрата на Андроник [Ш Палеолог, Теодора. Вж. Бурмов, пос.съч.,с.236. 

ое а 
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поауратоу ойх wrar фи rèv сън ибта TUTE полкот; 
ёт Му те угувуроди ха? теткрауиитов. ка вле ката 

ухи» йу хаё Васа, метаў) Хоболбвв, ха: дру умёАош Фу 

сто Леронбиос Котиобк ёлогјсауто ту съргид ба? ха алоъ- 

дис̧ едеуто Веагас. фа Мои zat върнати; ` хаё дай Эду 

TEG ъудаави ёл’ хо, 

(1, рр. 340—841.) 

14. Ре Мапа, uxore Michaelis, 

regis Bulgarorum 

Ша «a Merg 88 TOUTO TOY витой Аар ђнерос уиобо кой Taig 

zsoci Tř: Веб ос па prayayi, 239515 ё ysr Иво» 
тр» Зеро, п хаё тотғсоу МіуаңА ngog уйис 55009 

ха! тв 21х00; peor- 

па 115 ле dia три тау вудодтиау отно» TETO- 
рѓа; eov rov xvgiov усобә Жоштоу „aot тийуу? Ери 

„лебеди ка лоухас “Рошибъв, xat tounorovde go: 

недрове по? UTON? 

(1, рр. 3934-9944) 

15. De pugna арий Веіериѕйіит 

1,21, “Yro dè тоїс исфо уоброъс ке стена Перадву 

тялихр тоу “ЕДАнслоргор лершобеве, СМ ато три. Орр. 

ледбивиос dè ô Виа Ес OvyýJgo E TAY стоипаи ос guU 

зогиеров атой. dv @ 08 тайға érehelro, of иір подло? TOV 
Несобу, (раптотаттез ёпєооло)9 та» подс Бо. петахбоіог 
62 ибт» хиё уйлоь Аеусфес̧ ёинуву ба? tåg Войхис” faor" 
Асо Jè arro; ёлатоиттётотос , Флеоор поте нау миц-. 
ете. 09 поди dè ботғобу диёре ёх то tonigas Яу- 
79 Ват os паоиохеъиото атваша Tofalar ti dyol 

A + , Ц Ы ` » 

Фа слдбода п): Фотий флб thv Пигойкъ тд 0005 «enev, 

хий мета шходр oè Тава? Фрудашитес r negi адпу, 
пёріхиддиеуог ёлођлбохору* Васева 08 бор бе: кита тауосе 
шодбиево JÈ ог Touho, thv по-оажит вемлбътес, брв- 
усоусар elg tyy били, xal ó Витпаб sig stygia паргћ- 

до» поброу те Ёлосбсато тўс понос бои борат хаё ёж 

била кратка и тревожна, тъй като времето 
и положението пречели поради случилата 
се тогава война. И понеже на императора 
бе удобно, направиха срещата между Со- 
зопол и Анхиало в така наречената Кримни!” 
и сключиха здрав мир и вечен съюз и като 
се разделиха, върнаха се в родината си, 

14. За съпругата на българския цар 
Михайл Мария 

П, 14.. 191 А след това той"? хвана ръ- 
цете му! и като ги постави върху ръцете 
на императрицата", която носеше в утро- 
бата си дъщерята Мария, дадена по-късно 
за съпруга на Михаил!?, сина на царя на 
мизите Александър, и като бе поставена 
отпред иконата на тази, която по необик- 
новен начин родила господа бога Исус 
Христос за спасението на хората, каза: 
„Предавам ти нея и всички ромеи и отсега 
нататък ще имаш грижата за тях“. 

15. Битката при Велбъжд 

П, 21. А по същото време и персийска 
конница премина Хелеспонта и опустоша- 
ваше Тракия.128 Императорът, като научи, 
събираше войската, за да се брани от тях. 
А междувременно, когато ставаше това, 
мнозина от персите се върнаха на Изток, 
като преминаха (Хелеспонта). Хиляда и 
петстотин отбрани войници от тях останаха 
в Тракия. А императорът потегли срещу 
тях и всички те загинаха, победени в сра- 
жението. Не много дпи след това от Запад 
бе съобщено на императора, че войска на 
трибалите се готвела да нападне Ахрида!°*, 
град на запад, разположеп до планината 
Пиериа? 8. И след малко трибалите ony- 
стошиха местата около него и като се раз- 
положиха край града, започнаха да го 
обсаждат. А императорът бързо дойде на 
помощ. Трибалите, като научиха за това, 
изоставиха обсадата и се въриаха в роди- 
ната си. И императорът пристигна в Ахрида 
и се погрижи за града, колкото можа, и 

120 Договорът между Андроник ПИТалеолог и Михаил IH Шишман бил сключен в Кримни в края 
на 1328 или през първата половина на 1329 г. Вж. Бурмов, пос. съч., 
пасаж става дума за тежко заболяване па Андроник 111 Палеолог. 

с. 252—254. 11 В пропуснатия 
Тьй като той се страхувал да не умре, 

извикал при себе си придворните първейци и съпругата си Ака Савойска и паредил властта над византий- 
ците да се предаде на великия доместик Йоан Кантакузин. 
хванал ръцете на Йоан Кантакузин, бъдещия император Йоан ҮІ Палеолог. 

125 Бракосъчетанието 
Андроник 111, 

у Бурмов, пос. 

на Андроник 111 Палеолог Ана Савойска. 
на Иван Александър, и Мария, дъщеря на 
договор от 1832 г. За това вж. 

122 Т.е. Андроник II Палеолог. 123 Те. 
124 Касае се за съпругата 

между Михаил, единия от тримата сина 
станало в 1338 г. съгласно Росокастренския 

съч., с. 290. - Според Д. Ангелов, Българо- 
византийски отношения през периода 1331—1341 г. от управлението на Иван Александър, Военноистори- 
чески сборник, кн. 1 (1973), с. 52, бракосъчетанието било изпълнено през 1339 г. 
нападение на турска конница през пролетта или лятото на1330 г. 
планина и област северозападно от Олимп. 

126 Има се пред вид 
137 Ахрида, дн, Охрид, 128 Пиерия, 
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иду параканбло uiri (обуойру пуй бутоор vayzioy Ти- 
Вим, «ви ВЕ Фу до Тр те ёопёрбоу Ош» пфъноу 
дфогоцайиетоз, «с sig Адедоте до слети. Лад) 
D o тор Лаб» ИДА ёй тича? Drug opor лоф Кое. 
тор Тоидамбв» аорти склоднодев, 
ар влиотвоатетошу, 

падтоквуйцето о; 
с во; è ха? Вака поро» ай 
ого, дедецие: погађа 1095 айтб», #дейго атой imihia 
Коч, 05 їл ар отефши padas ви добие тр. Saci дё 
&ддхы хаё бао хай обр ziva dizeg лаце Тодар hager 
ог пераа. Papaio, Mizana uiy Флводато тўр Фийгоц- 
ти, пит 9 вр #6 ии леоскайв хай «бао, ида” ак 
Чего го отит сле Тизедоб РЕ у ти иелота pitz- 
Ето; Фл ците “бт; dè &7Јоои$ тву сонар хи абу i 

or «дето, dia Паркуотир ёдда d; 
тру yiv тов Тизийнву ка! Е то UUTE.. ко Вөџутой- 
Fiy ии ті робит» лоосауооьоонеуор аїАер СЕ годин, er 

оеттих 08 ха Фосзоойыь ка Кайда ишов» хаё А rår ogra- 
Стоог, $ одкога иа? ах та, папеотлонто бнодоуеес. Mizarh dè 
xul исто; Ма Tloiovieg HUVOTQUTIG Фллогайтес гуа 

та Вхлобийицетос 

А0Г;, витрвтоледвиову ву тбле Веуидодър Фродо побверо- 
овпоиете 1, TOÀ н г пербооиенос тойс пои, 95 орх ци 
вота; оо ала?» аут. . Дъритоз dè Kouig ó rov Toi- 
parov йоршт, влев ного ву сърешов T поди лорі 
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129 Сръбският крал 
Андроник ИТ Палеолог. 
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Хе 

Урош 111 Дечански 
днешната 

п завладя веднага някои от разположените 
около него крепости, подчинени на триба- 
лите. Той се погрижи за другите западни 

градове и веднага се върна в Димотика. 
А Михаил, царят на мизите, настроен о 
дебию срещу краля, архонта на трибалите“ 
поради някакви недоразумения, се под- 
готвяше да воюва срещу него. Когато разбра, 
че императорът! е също негов враг, про- 
води пратеничество при него и го помоли 
да нападне краля, за да бъде сразен лесно 
от двамата. А тъй като императорът реши, 
че е време да накаже трибалите, който 
обидиха ромеите, предложи па Михаил вой- 
ска. Той добави, че и да не го вика, той 
сам смята с войска да нападне трибалите, 
понеже твърде много е оскърбен от тях. 
Императорът събра войска и като си на- 
бави всичко, от което се нуждаеше, през 
Пелагония! нахлу в земята па трибалите 
и опустоши известна част от пея. Веднага 
завзе някаква крепост, наречена Вудзунис, а 
Деврица, Дуврунис и Каваларион“ и Сиде- 
рокастро!**, също крепости, си ги подчини 
доброволно. А и Михаил през Пеония“ 
с цялата си войска потегли срещу триба- 
лите, разположи се на лагер в място, на- 
ричано от местните жители Велмаздис!. 
Той пренебрегна непрнятелите, тъй като 
те нямало да се осмелят да го нападнат. 
Архоптът на трибалите крал Стефан, ко- 
гато се видя обграден и от двете страни с 
неприятелски огън, реши, че не е в състоя- 
ние да се противопостави на двамата царе, 
ако раздели войската си. Той предпочете 
да се срази с царя на мизите и като при- 
стигна, разположи се с цялата си войска 
на лагер до него, в удобно място, с тесен 
и мъчнодостъпен проход. Там постави пе- 
хота да го охранява така, че никой да пе 
може да го нападне през него. Те водили 
преговори помежду си и като не могли да 
се разберат, решили, че трябва да воюват. 
Съгласили се да сключат примирие за един 
ден, за да се сражават на следния ден. 
Тъй като вече нс достигала храна в лагера 
на мизите, царят Михаил решил, че трябва 
да изпрати отбрана войска за храна в деня 
на примирието. И по-голямата част от вой- 
ската се пръснала по околните места за 
грабеж. А кралят, като видял пръснатата 

190 Византийският император (1321—1331). 
132 Крепостите Вудзунис, област на Битоля. 

Деврица, Дуврунис и Каваларион, според разказа на Кантакузин, са се на yupa в югозападните предели 
на сръбската държава, ка север от Битоля. Вж. за това у Сап асигепия, ор. cite, р. 4284 цв. 
Вж. също у Бурмов, пос. съч., с. 256. 182 Сидерокастро, крелост в Югозападна Македония. 
Срв. В. Златарски, История на българската държава през средните векове, т. 111, 1972, с. 482. 
168 а Пеония, област, която в древността обхващала земите на днешна Северна и Средна Македония, 
лявана от тракийското племе пеонци. Вж. Иречек, пос. съч. 

пасе- 
с. 162.135 Велмаздис, т.е. ди. Кюстендил. 
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136 Ллемани, т.с. западноевропейски наемници. 
дил), сганала на 28 юли 1330 г., където българите били разбити от сърбите. Вж. Б 10C 

138 Динатите, т.е. велможите, болярите. 139 Сръбският крал Стефан Урош 111 Дечански. Става с. 268. 

войска на мизите и като счел, че моментът 
е удобен да се нахвърли върху Михаил, 
който бе надхитрен от него, с най-голяма 
бързина взел въоръжената войска и като 
довел триста тежковъоръжени алемани!9, 
пренебрегнал договора и потеглил срещу 
мизите. Като видял идващата войска на 
трибалите, Михаил разбрал, че е излъган, 
но и сам с възможната бързина въоръжил 
войската и я извел за сражение. И преди 
да се подредят, трибалите нападнали, обър- 
нали мизите в бягство и ги победили на- 
пълно.13? Едни от тях те избили в сраже- 
нието, а колкото хванали живи, взели им 
оръжието и ги освободили. Защото не бе 
редно да се поробват помежду си, тъй като 
бяха едноплеменни, Михаил, рапен смъртно, 
бил хванат още жив и отведен в лагера на 
пеприятелите. И като живял малко, умрял. 
Трибалите разграбили лагера на мизите. 
А когато пръснатата за продоволствие вой- 
ска узнала за поражението на своя цар, 
едни от тях, заловени на различни места, 
били избити, а по-голямата част от тях 
намерила спасение в бягство. А кралят 
след победата не се отправи срещу ромей- 
ския император, който също нападаше и 
обсаждаше градовете в граничните земи 
между неговата и ромейската държава, но 
остапа разположен на лагер недалеч. Не- 
ясно беше дали за да събере повече войска, 
понеже наличната изглеждаше, че е нерав- 
ностойна на ромейската, или да намисли 
нещо друго. След малко бе съобщено на 
императора, че дипатите?8 у мизите, след 
като умрял техният цар Михаил, било 
желаейки да спечелят крал Стефан", било 
пък, че кроели нещо друго, изгонили се- 
страта на императора?“ заедно с децата, 
а на сестрата“ на Стефан, която преди 
това бе съпруга на Михаил, и на децата й 
предали и дворците, и властта над бълга- 
рите. Императорът събра съвета на знат- 
ните и се съветваше какво трябва да прави. 
И реши, че трябва да напуснат тамошните 
места, понеже нямало да спечелят почти 
нищо за. себе си, тъй като кралят вече се 
освободил от войната с мизите и би могъл 
лесно да се защищава срещу тях, които 
опустошават страната му, и да се отправят 
бързо срещу Мизия, понеже надеждите там 
бяха големи. Повод за война имало нема- 
лък: лишаването от власт на сестрата на 

137 Става дума за битката при Велбъжд (Кюстен- 
урмов, пос. съч., 

дума за Теодора, сестра на византийския император Андроник ПТ Палеолог, втората съпруга на Михаил 
ИТ Шишман. 
съпруга на Михаил 111 Шишман. 

34 Гръцки извори за българската история, т. Х 

11 Кантакузин има пред вид Ана, сестра на сръбския крал Стефан Дечански, първата 
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императора, която имала по-голямо право 
да управлява, понеже сестрата на краля 
била изгонена още докато бил жив Михаил. 
А императорът, след като реши да се върне, 
постави стражи в градовете, които неот- 
давна му се бяха подчинили доброволно, 
прояви внимание към останалите погра- 
пични градове, от каквото се нуждаеха, 
и едновременно, като остави войска на 
Сиргиан“, който бе стратег на останалия 
Запад, за да ги брани, ако трибалите на- 
паднат, взе цялата останала войска и се 
върна в Адрианопол“. Не много дни след 
това събра и останалата ромейска войска, 
колкото имаше, и нахлу в Мизия. И освен 
това, като опустоши извънредно много стра- 
ната и сн подчини доброволно намиращите 
се под властта на мизите градове Анхиало 
н Месемврия и Аетос, Ктения“ и Росо- 
кастро и Днамполис, върна се във Визан- 
тион. 

16. Българските боляри провъзгласяват 
Александър за цар. Българите нападат 

византийските предели 

II, 26. В началото на пролетта дойде 
писмо от Византион до императора, което 
му известяваше, че двама от динатите у 
мизите, протовестпарият Раксин и лого- 
тестът Филип!, въстапали срещу управля- 
ващата гп съпруга 8 на Михаил, която бе 
леля на крал Стефан”, и я лишили от 
властта. Тя заедно с децата си избягала 
и отишла при своя племенник краля!48. 
А онези убедили и другите динати на MH- 
зите и посочили за свой цар Алексапдър!?, 
племенника на царувалия преди това Ми- 
хаил! и син на Срацимир?!. Щом заел 
властта, той взел колкото войска имало у 
мизите и немалка съюзна скитска войска 
и се отправил на поход срещу предалите 
се преди това доброволно на императора 
градове! И освен Месемврия едни от тях 
подчинил с оръжие, а други доброволно. 
Императорът, като научи за това, реши, че 
че не е нужно да остава в Солун, а се вдигна 
оттам и пристигна във Византион. И най- 
напред изпрати за началник в Месемврия 
протостратора Синадин. Той се страхуваше 

142 Сиргиан, провинциален управител в Тракия при визаитийските императори Андроник П и 
Андроник ПІ. Бил противник на Кантакузин. За nero вж. у Острогорски, пос. съч., с. 466, 467. 
113 Адрианопол, т.е. дн. Одрин. 
И речек, пос. съч., с. 704. 
дейно участие в прокъзгласяването па Иван Александър за български цар. 

„133 Ктения, в средповсковисто крепост между Айтос и Росокастро. Вж. 
115 Протовестиарият Раксии и логотетът Филип, български боляри, взели 

136 Става дума за първата 
съпруга на Михаил IH Шишмгп, сръбкинята Ана-Неда. 11? Сръбският крал Стефан Душан (1331—1355). 
148 Т.е. при Стефан Душан. 
Михаил III Шишман. 
Б ур мов, пос. съч.с. 270, бел, 40. 
Росокастро и Ямбол, 

_ 2139 Българският цар Иван Александър (1331—1371). 
17 Срацимир, баща на Иван Александър, е владесл 

12 Става дума за градовете Анхиало, Месемврия, Айтос, Ктения, 

150 Има се пред вид 
Крънската област. Вж. 
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193 Персийска войска, т.е. турска войска. 
195 Хемус, дн. Стара планина, 

да не би жителите на Месемврия да се от- 
метнат, преди да бъде приготвена войската. 
Нареди да се събира войска във Византион 
и сам се готвеше да воюва срещу мизите. 
В момента, когато се готвеше, бе съобщено 
от Изток, че персийска войска? била ro- 
това да нападне Никомядия”. Никомидия 
бе непревзимаема с оръжие и сила, понеже 
бе заобиколена с твърде здрави стени и по- 
ради благоприятното разположение на MA- 
стото, но изпитваше пужда от храна. Вар- 
варите видяха това и изоставиха стените 
като непревзимаеми с обсада, а побързаха 
да завладеят пътя, по който градът се снаб- 
дяваше. Императорът все пак, като видя, че 
варварите ясно са забелязали това, с голямо 
старание се погрижи да достави храна на 
жителите на Никомидия, въпреки че вар- 
варите нападпаха. Понеже ако това ста- 
неше, те лесно щели да понесат другата 
обсада. М тогава, като узна, че варварите 
са се разположили па лагер около нея, 
той се отказа от нападението срещу мизите. 
Но приготви флота от триери и от други 
товарни кораби и като си достави войска 
и храна, отплува за Никомидня. Преди да 
пристигне, варварите се научили и като 
събрали шатрите и другото снаряжение, 
върнали се в родината си от страх пред на- 
падението на императора. Защото Орхан, 
техният сатрап, още го нямаше. А импера- 
торът, като слезе от кораба и ободри пико- 
мидийците с думн и други любезности, 
даде им храпата и остана там два дни.Сут- 
ринта рано на третия ден с цялата си флота 
той отплува обратно за Константинопол. И 
той прекара в него не много дни и тъй като 
цялата войска бе налице и беше си набавил 
каквото трябваше, той се вдигна от Визан- 
тион и след малко дни нахлу в Мизия и 

опустоши известна част от нея: като пре- 
мина Хемус”, отново доброволно си под- 
чини другите градове, KOHTO преди това 
притежаваше. А Анхиало все още се вла- 
дееше от мизите. Защото Длександър, царят 
на мизите, като узпал за нахлуването на 
императора, бързо се притекъл на помощ 
с цялата си войска От мизи. И като при- 
стигнал, разположил се на лагер при Айтос, 
отстоящ недалеч от императора, който се 
бе разположил на лагер при Росокастро. 
Освен това двете войски ги разделяте 
един тесен и каменист проход, койго Алек- 
сандър успя да заеме, и го пазеше, като 
бе поставил пехотна войска. А императо- 

153 Никомидия, град в Северозападна Мала Азия, 
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рът, като узна, че Александър се е раз- 
положил на лагер наблизо, на разсъмване 
на следния ден заповяда войската да се 
въоръжи. Като се въоръжи, той я пое на- 
редена за сражение, дойде близо до прохода, 
който се пазеше от Александър, и подка- 
няше мизите към сражение. Защото не беше 
възможно да ги нападне в лагера поради 
неравния и тесен проход, който се пазеше 
от тях. Като прекара деня там в бойна го- 
товност, попеже никой не излезе срещу 
него, върна се обратно в лагера си. И не 
мпого дни след това отново пристигна с 
въоръжената войска, за да се срази, но 
прекара деня, както и по-рано, пред входа 
на теснините. А мизите и тогава не се осме- 
лиха да слязат в равнината и да се сражават 
с императора при равни условия. Той от- 
ново се върна в лагера си, като уплаши 
варварите със смелостта си. Александър 
видя, че не е в състояние в открито сраже- 

на императора, 
и проводи пратеничество и преговаряше за 
мир. Той помоли двете страни да задържат 
това, което имат, и да се въздържат от война. 
Императорът казваше, че нито сам е за- 
почвал война, нито е Взел нещо от мизите, 

но онеправдан от тях, които започнали 
войната, по необходимост се защищавал 
и си възвръщал отнетото му от тях, но бил 
лишен все още от Анхиало, който, ако 
получи обратно, готов бил да сключи мир 
с тях. Но ако беше честолюбив и неумолим, 
при връщането трябваше и той да напрегне 
Всички сили, за да спечели нещо от тях с 
война. Но понеже двете войски изповяд- 

вали една и съща религия, а и освен това, 
понеже изглежда, че мирът е за предпочи- 
тане пред всякаква война, по-добре е той 
да бъде предпочитан, ако само си върне 
собственото. А Александър твърдеше, че 
не постъпвал несправедливо, защото Ан- 
хиало и другите градчета, които си бил 
присвоил, принадлежали повече на мизите, 
отколкото на ромеите. Защото те билп 
подвластни от доста време на царуващите 
преди него. И поради това императорът 
постъпвал още по-несправедливо, като освен 
тези градове, който бил отнел от тях, искал 
и Анхиало. А императорът отговори, че 
не трябва песправедливостта да се смята 
за справедливост, нито понеже временно са 
ограбили, поради това да се смята, че е 
справедливо постоянно да грабят. Тези гра- 
дове не само били подвластни на ромеите 
от старо време, но повечето от тях биди 
основани и заселени от тях, след като из- 
пратили заселници. А мизите си ги подчи- 
нили неотдавна, по времето на цар Свето- 
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„ръка да отстоява правото. Той сега, 

тиайта: 

Анхиало, Месемврия, 
Византия на българския цар Теодор Светослав през 1308 г. За това вж. уБ. Цветкова, 
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слав??8, който бил женен за неговата сестра, 
по време на войната на ромеите против 
каталани и перси. Той им навредил твърде 
много и заради него не могли да ги отнемат 

от тях. А сега той не вършел несправед- 
ливост, но владеел сегашните и искал 
останалите градове, които трябвало да даде, 
ако искал мир. А ако ли не, то той не можел 
да ги изостави, а по всякакъв начип щял 
да се опита да запази властта (над тях). 
А Александър (и двамата се бяха разположили 
наблизо на лагер и бързо се получаваха 
отговорите) казваше, че говорещият за власт 
не трябва да си служи с доказателства и 
убедителни думи, но с оръжия и по-твърда 

раз- 
полагайки с по-голяма сила, разговарял 
със сигурност за пределите па държавата. 
А аз веднага бих отстъпил и Анхиало, ако 
това не пораждаше у мен и войската голям 
страх от недоволство. Защото, освен че 
не се осмеляваме да се противо поставим И 

да се сражаваме открито с вас, макар че 
неведнъж първи нападнахте, ако (сега) от- 
стъпим още и от Анхиало, без каквото и да 
е компенсация, ние ще признаем пред всички 
хора по най-ясен начин поражението си. 
Но ако би пожелал да даде Ямбол, за да 
се прикрие позорът, щял да получи Ан- 
хиало. Нека да знаел ясно, че, както каз- 
ват, заменял злато срещу мед. Ако това 
стане, той щял да има, което искал, а са- 
мият той щял да се освободи от позора, 
като даде вид, че е взел равно за равно. 
Императорът, понеже думите му се сториха 
любезни и приемливи, пък и Анхиало пре- 
възхождаше много Ямбол, счете, че никак 
не би бил упрекнат, дори ако даде и нещо за 
мира. И понеже липсваха припаси за вой- 
ската и вече имаше голяма оскъдица в 
лагера, та трябваше или да се сражават с 
пеприятелите, или да отстъпят, а освен 
това, виждайки желаннето у мнозина да 
се върнат в родината си, той прие прате- 
ничеството и договорите стакаха при тия 
условия - ромеи ц мизи да сключат мир 
и никога да не се онеправдават взаимно. 
Но ромеите да получат Анхиало, а да да- 
дат Ямбол и в бъдеще да живеят в мир и 
всеки да владее това, което има. Договорът 
между двамата императори беше сключен 
при тия условия на 17 юли.! От двете 
страни се явиха пълномощници, за да пре- 
дадат градовете и да положат клетвите. 

Созопол и Агатопол, които били отстъпени от 
пос. съч., 
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участвувал в сражението при Росокастро, смятал, че гетите отвъд Д 
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17. Битката при Росокастро. 
Турците нахлуват в Тракия 

П, 27. А в същата нощ, през която 
смятаха да се положат клетвите на след- 
ния ден, при Александър дошла съюзна 
войска от скити. Той ги беше повикал 
срещу чичо си Белаур 8, който въстанал 
срещу него, и като му бил отнел част от 
царството, бил безпощаден и жестоко опу- 

стошавал страната. Той сметнал, че добре 
може да се възползува от случая, ако ги 
поведе срещу императора с измама, и за- 
това им казал, че чичо му се намирал наб- 
лизо и трябвало да го нападнат, преди да 
узнае. И попеже той нищо не знаел за ста- 
налото, с готовност щял да Влезе във вой- 
ната. А след като това станало, той щял 
да бъде погубен твърде лесно, като бъде 
победен от нас, който сме многобройни, 
и щял да ни освободи от грижата да изми- 
нем толкова дълъг път. И по тоя пачин 
той убедил варварите, без те да разберат 
измамата. Защото те, ако знаеха, не биха 
потеглили срещу императора поради клет- 
вите и договора, Които бяха сключили 

псотдавна с него. На разсъмване те, въоръ- 
жени, потеглиха през тесиините срещу po- 
меите. А съгледвачите на императора, като 

съоб- 
щиха бързо за нападението. И императо- 
рът заповяда войската да се въоръжи. 
След като се въоръжиха, потеглиха наре- 
дени по отреди, които бяха шестнадесет. 
Дясното крило командуваше протострато- 
рът, лявото -- великият папий Цамплакон, 
а средата държеше императорът. Шест от- 
реда образуваха челната колона, а след 
тях бяха подредени десетте отреда, всички 
с началниците си. Императорът, измамен, 
скърбеше, тъй като голяма част от войската, 
като се падяваше на договорите, се върна 
по домовете си. Все пак смятайки, че бор- 

бата ще бъде само срещу мизите, смело се 
отправи срещу тях. А когато настъпиха, 
чуха да свири скитска тръба. Защото тръ- 
беше не като другите, но някак диво H 
силно, за да може да подбуди варварите 
към мъжество. И поради това тя се позна- 
ваше и се чуваше отдалеч. А императорът 
сметна, че това не са скити (защото не биха 
нарушили договора си с него), а гетите! 
отвъд Истър, въоръжени подобно на ски- 
тите и повечето стрелци-конници, дошли 

159 Византийският император Андроник HHI, който 
унав, които споменава Кантакузин, пе 

са татари, а румънците, дошли на помощ на Иван Александър. К. Иречек, История на българите, 
поправки и добавки от самия автор, София, 1939 г. 
взел за румъни. 

22.917, счита, че това били татари, които императорът 
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на помощ, които си служеха със скитска 
тръба за всяване на страх. И като разчи- 
тал на тях, Александър с готовност влезе 
в сражението и смело потегди напред. 

Когато се приближиха едни до други 
така, че да се виждат, и когато слънцето 
се издигна над хоризонта и даде възмож- 

тогава 
вече ясно се виждаше, че войската, която 
напредваше, е скитска. Защото те не бяха 
наредени заедно с мизите, по си имаха 
свой собствен строй. Когато бяха толкова 
близко, че да нападнат, скитите отбягнаха 
императора н предните редици, а напад- 
наха тила, който след малка съпротива бе 
обърнат в бягство и бе преследван чак до 
Росокастро. А роменте се струпаха там и 
се защищаваха ог варварите извъп степите. 

‚ Императорът с предните шест отреда, макар 

задните да бяха обърнати в бягство, ни 
най-малко не отстъпи, а веднага потегли 
срещу мнзите и се сблъскаха малцина с 
мнозина. Когато сражението стана твърде 
тежко и продължително н ромеите пока- 
заха голяма храброст и мъжество, пакрая 
те бяха надвити от множеството мизи и 
изпаднали в тежко положение, отстъпиха 
назад. А императорът заедно с великия 
доместик и с Мануил Асен, брата на жената 
на великия доместик, който командуваше 
императорския отред, и с други 50 отбрани 
измежду зпатпите, най-напред прогониха 
намиращите се срещу тях. После, след 
като сражението стапа твърде ожесточено 
и мнозипа (неприятели) се стекоха, те не 
можаха да запазят строя, по като се пръс- 
наха, кой както можа, отстълиха. Само 
императорът и великият доместик остана- 
ха двамата на същото място. А онези, раз- 
пръснати за малко, отново бързо се събраха 
заедно, така че великият доместик каза 
на императора: „Време е за мъжество и 
смелост, царю. Сега си послужи с десницата 
и извърши дела, достойни за тебе.“ А той му 
отговори, че не ще да има полза от храбростта 
и смелостта му, когато всички други са обър- 
нати вбягство. Все пак императорът и тези, 
които бяха влезли в сражение с мизите, макар 
и да беше настанало бягство, отстъпваха, без 
да излагат гърба си на удари, и дойдоха до Росо- 
кастро като се защищавахаи пазеха, А там,като 

се събраха с останалата войска, заедно герой- 
ски се от браняваха срещу скити и мизидо тре- 
тия час на деня. А варварите, като не можаха 
да постигпат нищо повече (те не можаха 
да дойдат да превземат със сила Росока- 

стро), пръснаха се и се върнаха в собстве- 
ния си лагер. В сражението паднаха и 
бяха пленени 37 ромейски конници, ОТ 
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които шест бяха от императорския отред, 
а пехотинци 65. Повечето или почти всички 

бяха пленени от скитите или погинаха. 
От мизите загинаха малко повече от роме- 
ите. При това победата бе явно на страната 

‚на мизите, понеже ромеите не се противо- 

поставиха, но като побягнаха безредно, 
дойдоха в Росокастро!8. А около обяд на 
същия ден Александър, царят на мизите, 
изпрати Иван, един от свойте знатни, като 
пратеник при императора и помоли склю- 
‘чените предния ден договори да останат 

нерушими и за по-голямо приятелство и 
сигурност на договорите да сгоди дъщеря 
си за неговия син181. Императорът отговори, 
че сключените договори харесвали и нему, 
тъй като той и по-рано смятал, че мирът е 
бил сключен не по принуда, а заради из- 
года. Но да не иска сродяването, защото 
всички биха сметнали, че върши това по- 
ради принуда или страх, понеже бил NO- 
беден от него. Макар че ние избягахме, 
понеже бихме малцина и бяхме победени 
от мнозина. А по загуба на близки ние не 
се раздичаваме помежду си. Защото вие 
загубихте повече. Все пак аз не желая да 
изглежда, че ние сега приемаме сродява- 
нето поради поражението, но приемаме само 
мир и договор. А като се върне у дома си, 
нека му праги пратеничество за сключване 
на брака и като обмисли какво би било 
полезно, да го направи на спокойствие. 
Иван се върна при своя цар с отговорите 
на ромейския император. И след малко 
се върна пак заедно с другия съпратеник, 
Синадин, чичо на цар Александър, за да 
преговаря отново по същия въпрос. Те из- 
тъкнаха много привлекателни неща за бра- 
ка, с които сметнаха, че ще убедят импе- 
ратора. А императорът отново си послужи 
с предишните доводи н казваше, че пред- 
почита мира и че желае да се сключи мирен 
договор. А сега не щял да направи сродя- 
ването, по по-късно, ако рети. И ако и те 
мислят така, да разговарят за договора. 
А ако замислят нещо друго, като си отидат, 

да се подготвят за това, което считат за 
добре. Те, като видяха, че императорът не 
отстъпва от първоначалните си намерения, 
казаха, че техният цар държи най-много 
на сродяването и им е наредил да положат 
всички усилия за него. А ако императорът 
не отстъпи, нито пък се убеди, тогава да 
отложат разговорите за него в бъдеще в 
подходящ момент, а сега те да сключат 
мирния договор. И след като размениха 

189 Става дума за битката при Росокастро, станала на 18 юли 1339 г., в която българите напесли 
съкрушително поражение на византийците. 19 Става дума за Михаил Асен, син на Иван Александър. 
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помежду си малко думи, споразумяха се и 
същия ден сключиха договора. И na- 
рете положиха клетва според обичая. И 
пуснаха оцелелите ромейски пленници без 
откуп, защото така бе уговорено в договора. 
На следния ден, като се събраха на същото 
място, ядоха заедно и разговаряха през 
целия ден за случилото се предния ден 
по време на сражението. Александър и 
мизите се учудваха на ромейската храброст 
.И мъжество, понеже малцина се сражавали 

срещу мнозина и въпреки че наредените 
след тях били вече напълно победени, не 
загубили храбростта си и мъжеството, като 
че ли нищо ново не било станало и се сра- 
зили без никакво колебание с неприятелите. 
И когато след това отстъпили, надвити от 
множеството, изобшо не побягнали, а от- 
стъпвайки, се бракели, което най-вече ги 
спасило. Александър потвърди с клетва, 
че ако още малко били запазили строя си 
и не били избягали, те не биха издържали, 
а сами биха избягали, поразени от смелост- 
та и храбростта им и най-вече от тази 
на императора. Те през целия ден говореха 
такива и подобни неща, а вечерта се разде- 
лиха и Александър се върна у дома си, а 
императорът, като прекара немного дни в 
Росокастро, вдигна се оттам и като отиде 
в Димотика, разпусна войската. 

П, 28. След петнадесет дни му бе съоб- 
щено, че Омур, сатрапът на Смирна, 
Ефес и на другите градове в Йония, с флота 
от седемдесет и пет кораба преплувал Егея 
и достигнал най-напред Самотраки. Оттам, 
като се отправил към срещуположния бряг, 
плувал покрай тамошното крайбрежие на 
Тракия, без да знае къде ще отиде. Веднага 
(императорът) събра колкото можа от на- 
личните войски и се отправи към крайбре- 
жието на Тракия, за да попречи на персий- 
ската войска да не слезе на сушата и да 
опустоши страната. Случи се, че императо- 
рът пренощува в тракийското градче Ку- 
муцина! 3, заселено недалеч от морето, а 
Омур слезе при крайбрежното място на 
Тракия Порун, срещу Кумуцина. Той из- 
лезе с цялата си войска за плячка, а импе- 

раторът отиде да го възспре ите се срещпаха 
при някакво място, наречено Цанагиа. То 
бе гладко и равно и твърде удобно да се 
сражават с коне срещу пехотинци. И това 
подтикна императора да се срази с варва- 
рите. Но веднага го възпря множеството 
перси, които не три-четири пъти, но десет 
пъти бяха повече от тия, които водеше, и 

162 Омур, селджукски емир в Мала Азия, съюзник на Йоап Кантакузин. Вж. Острогорски, ур укск р 
пос. съч., с. 482--484. 183 Кумуцина, дн. Гюмюрджина. 

35 Гръцки извори за българската история, т. X 
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поради това нито можеше да се откъсне 
от тях, защото виждаше, че ще го нападнат, 
а и да се срази бе опасно, ако рискува да 
поведе малцина срещу толкова много. Но 
надявайки се, че ще пристигне и друга 
войска, на която бе наредено да дойде при 
него, остана там, за да нападне варварите, 
ако тя пристигне. Защото великият доме- 
стик и неговият зет Асен го посъветваха 
така — да остане там. А и варварите поради 
природата на мястото не смееха да риску- 
ват, понеже нямаше укрепено място, къ- 
дето да отстъпят, ако бъдат принудени от 
конницата. Но като виждаха, че по числе- 
ност превъзхождат много неприятелите, нито 
сами почваха сражение, нито отстъпваха, 
за да не насърчат ромеите да ги нападнат. 
Така и двете войски стояха наредени една 
срещу друга, като едните и другите бяха 
решили да не нападат първи, а да се бранят 
от нападащите. А когато вече денят прева- 
ляше, варварите казаха по гръцки на po- 
менте, че пе трябва да стоят така бездейни 
през целия ден, но или да почнат сражение, 
или да се върнат, като сключат мир. Но 
тъй като ромеите не отговориха нишо, 
варварите почакаха малко и отново запи- 
таха, откъде е войската и кой е нейният 
началник. По заповед на императора отго- 

- вориха, че войската е събрана от околните 
градове. Предводителствувал я натоваре- 
ният от императора човек да управлява 
градовете. А онези отговориха, че не само 
добре са познали стратега, но и добре зна- 
ели кой е. Техният сатрап Омур му съоб- 
щил, че сами са дошли тук заради плячка, 
като смятали, че не ще им се попречи при 
нападението. „А попеже вие се изпречихте, 
стоим през целия ден тук, показвайки на 
дело, че не се боим от сражението с вас, 
но така се приготвихме, че да се сражаваме 
с вас, ако първи започнете боя. А тъй като 
денят премина, време е да се върием при 
корабите и в лагера. Ако и вие смятате, 
чее по-добре да се откажете от сражението, 
ще сме доволни и ние, а ако желаете да се 
сразите, ще се брапим и ние според силите 
си.“ Като казаха това, върнаха се и отидоха 
под строй при корабите. А императорът 
и приближените му решиха, че е достатъчно 
да отърват страната от такова опустошение 
и да не се подхвърлят на опасност поради 
честолюбие, сражавайки се малцина срещу 
мпозина. И тъй като варварите си отидоха 
с празни ръце и загубиха някои от своите 
хора (защото ромеите убиха някои от тях, 
срещайки ги пръснати около някакво се- 
лище), те бяха доволни, че безкръвно спе- 
челиха победата. И поради това като по 
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104 Голо, Кастрин и Ликостом, 
Фанарий, Дамасис и Еласон, градове в Тесалия. 

poizo | 

споразумение се отказаха от сражението. 
И Омурбег се качи на корабите и отплува 
в Азия. А императорът се върна в Димо- 
тика и прекара една година, без да воюва 
нито със западните, нито с източните вар- 
вари. А след това през месец февруари ин- 
дикт петнадесети, в година шест хиляди 
осемстотин и четиридесета, умря император 
Антоний на седемдесет и две години. 
И година и половина след смъртта на 
императора умря майката на императора 
Андроник, императрица Ксения. По съ- 
щото време наскоро се помина севастокра- 
тор Стефан Гавриелопул, деспот на Теса- 
лия, съседна на Беотия. А по това време 
хипархът Мономах, който управляваше Со- 
лун, мъдър и вещ в работата си, а също 
опитен в походите и способен в команду- 
ването, като видя, че е удобно да нападне 
Тесалия, за да я подчини на императора, 
събра колкото имаше войска от Солун и 
нахлу в Тесалия, разтърсвана от безредици 
поради смъртта на управителя. И завладя 
нейните градчета Голо, Кастрин и Лико- 
стом.18* А архонтът на Акарнания, дукът 
деспот Йоан, си бе подчинил доброволно 
преди това Стаг „199 Трикала, Фанарий, Да- 
масис и Еласон, 88 които бяха под властта 
на Стефан Гавриелопул, и някои други 
крепости. И като ги задържа с гарнизони, 
върна се в Акарнания. А когато императо- 
рът научи за положението в Тесалия, реши, 
че трябва да отиде там. Той отиде малко 
по-късно и завладя всички градове, който 
си бе подчинил дуксът. И изгони стражите, 
без да им направи нищо лошо. Но след 
като се показа благороден, върна се у дома 
си, Обитаващите без царе планините на 
Тесалия албанци, мадакаси, буи и меса- 
рити, наричани така от филарсите, на брой 
около дванадесет хиляди, дойдоха да поз- 
дравят императора, който се намираше в 
Тесалия, и да обещаят, че ще му се подчи- 
няват. Защото те при настъпването на зи- 
мата се страхуваха да не бъдат погубени 
от ромеите, понеже не живееха в никакъв 
град, но прекарваха в планини и трудно- 
проходими места и смятаха, че ще бъдат 
лесно уязвими, когато слизат оттам поради 
студа и снега, който е невероятно обилен 

в тия планини. А императорът се върна 
оттам и пристигна в Солун. И не след много 
дни кралят проводи при него посолство 
и поиска да се срещнат в място, което сметне 
за удобно, да се повеселят заедно в него 
заради приятелството и да се насладят 

градове в Тесалия. 18 Стаг, дн. Калабака в Тесалия. 1 Трикала, 
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(1, рр. 470—475.) 

18. Пе legatione Виісағогит 
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взаимно на разговора и срещата. И понеже 
императорът се съгласи на това и прие 
молбата, уговори се с пратениците срещата 
да стане във Ваими, село в Македония. 
А пък кралят, като научи за уговореното, 
тръгна от страната си и пристигна на уре- 
ченото място. Императорът пък, желаейки 
да внуши някакъв страх на краля или по- 
скоро да даде гаранции за истинско и искре- 
но приятелство, пренебрегна да дойде с 
приготовления и равностойна войска на 
определеното място, но избра триста от 
своите хора и малцина от знатните освен 
определените за прислугата. На краля, ко- 
йто още се намираше в централната част 
на страната си при така нареченото място 
Радовощ, бе съобщено, че императорът вне- 
запно пристига. Наистина отначало той 
бе смутен и се уплаши от идването на импе- 
ратора да не би да не е приятелско. Но 
когато научи броя на тия, които го след- 
ваха, и намерението, което имаше импера- 
торът, дошъл с тодкова хора, учуди го 
твърде много искреното намерение на импе- 
ратора и благородството спрямо прияте- 
лите, и се зарадва, че си е спечелил такъв 
приятел. Угости го твърде приятелски и 
царски и го задържа при себе си седем 
дни. Като се отнесе с най-голямо смирение 
към императора, каквото подобава към гос- 
подар, на седмия ден сам остана у дома си, 
след като радостно изпрати радостния им- 
ператор. По време на тази среща и вели- 
кият доместик, който прояви опитността 
си, завърза с краля голяма дружба. 

18. Българско пратеничество 
при византийския император 

НП, 33...28 А немного дни след това 
дойде оттам в Адрианопол. Когато пре- 
биваваше там, царят на мизите Александър 
му проводи пратеничество, напомняйки му 
за разговора в Росокастро относно брака 
и поиска да узнае дали сега му е приятно 

да се сключи бракът. Но това не бе приятно 
на императора. Защото повече желаеше 
дъщерята да си седи в къщи, отколкото да я 
омъжи за сина на Александър, тъй като 
знаеше, че пребиваването сред варварите 
не ще й бъде приятно, понеже тя е възпи- 
тана според елинските царски обичаи и за- 
кони. Но обеща, че ще го направи, смятайки, 
че бракът на дъщерята е полезен за ромей- 

167 В пропуснатия пасаж се говори за преговорите, които се водели между Андропик 111 Палеолог 
и жителите на Акарнания, за сключване на брак между сина на починалия епирски деспот Никифор 
и дъщерята па Йоан Кантакузин. 
Акарнания и Тесалия, заминал За Одрин. 

168 Става дума за Андроник 111 Палеолог, който, след като подчинил 
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ската държава. А пратениците на цар 
Александър се върнаха радостнау дома си, по- 
неже можаха да убедят императора за брака. 
А императорът от Адрианопол отиде във 
Византион, за да приготви брака на дъ- 
щеря си. 

I, 34. . 199 Понеже всичко около брака 
на дъщеря му бе готово (императорът се) 
вдигна от Византион и пристигна в Адриа- 
нопол, за да извърши там бракосъчета- 
нието. Пристигна и царят на мизите Алек- 
сандър заедно със сина си Михаил Асен и 
той провъзгласен от него за цар. И в Адриа- 
нопол бяха изпълнени благословии и ка- 
квито обреди са определени от църквата 
при брака. В така наречените Комнинови 
ливади, отстоящи недалеч от града при 
така наречената р. Тунджа, бяха пригот- 
вени ястия и напитки и всичко, каквото 
е измислено за приятно прекарване на 

празненството. След като осем дни ромеи 
я мизи отпразнуваха заедно брачното тър- 
жество на своите царе, на деветия ден на 
разсъмване цар Александър и мизите с 
дъщерята на императора, тяхна царица, 
Мария Палеолог, се върнаха в Мизия. 
Много знатни ромеи я следваха чак до Тър- 
ново. А там останаха определените от импе- 
ратора лица, който щели да бъдат винаги 
с дъщерята, а останалите се върнаха у 
дома си. . 

19. Младият император 
възстановява крепости в Тракия 

П, 38...10 И като остана малко време 
във Византион, възнамеряваше пак да отиде 
в Тракия и отново да възстанови един стар 
разрушен град, за който казват, че бил 
заселен от Аркадий", син на Теодосий 
Велики", от когото и получил наимено- 
ванието Аркадиопол. И досега неговите 
стени са запазени. Той бе чудесен по раз- 
положението си и защото императорът бе 
твърде щедър в строежите не само поради 
необходимост, но и бе готов да изразходва 
средства за душевно удовлетворение. И на- 

истина до Солун построи несъществуващо 

по-рано укрепление, наречено Гинекокаст- 

рон, и прибави твърде висока и здрава 

кула, която да устои на неприятелските 
обсадни машини, Поради това получи и 
наименованието си, тъй като щеше да бъде 

твърде силна срещу всяко нападение на 

1% В пропуснатия пасаж става дума за турска войскова част, която се готвела да премине Хеле- 

спонта около Цариград, и мерките, който Андроник ПП взел срещу нея. 170 В пропуснатия пасаж се 

говори за сключването на брак между сина па Йоан Кантакузин, Матей, и дъщерята на солунския деспот 

Димитър, а също така за назначаването на великия дук Апокавк за началник на флотата. Аркадии, 

азточноримски император (395—408). 172 Теодосий Велики, източчоримски император (378—395). 
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20. Bulgarorum rex Alexander 
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178 Амфипол, днес развалини до Еникьой на 
История на българската държава през средните векове, т. ШТ, София, 
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неприятелите дори ако гарнизонът бъде 
женски. И до Фере изгради друго укрепле- 
ние, Сидерокастрон, наречено така поради 
якостта и здравината на стените. Импера- 
торът отново изгради разрушения преди 
много години древен елински град Амфилол! 
на Струма и го засели, като изпрати посе- 
ления от околните градове. Но тъй също 
възстанови друг разрушен град на тракий- 
ското крайбрежие, който казват, че е за- 
селен от римския император Анастасий“, 
чието име носи, но не целия, а колкото 
можа, и го нарече Перитеор“?. Построи 
друга крепост, отстояща недалеч от морето, 
наречена Дипотамон”8. Императорът :из- 
гради всички тези крепости не толкова за 
слава, колкото за сигурност на местата, в 
които се строяха. Пожела да възстанови 
богато Аркадиопол, нужен поради Hanane- 
нията от страна на скитите, и да посели 
заселници от знатните, избра ғо като че- 
стит и богат, превъзхождащ много другите 
градове на Тракия след великия град”... 

20. Българският цар Иван Александър 
иска от византийците Шишман, 

който пребивава в Цариград като беглец 

ПІ, 2. . 178 Царят на мизите Александър 
проводи пратеничество при императрицата 
и ромеите и изиска Шишман, който живееше 
като беглец у ромеите и бе син на царува- 
лия преди това у мизите Михаил". Той му 
се бе родил от сестрата? на архонта на 
трибалите Стефан", която управляваше Ми- 
зия след смъртта му. Тя бе изгонена от 
него по-рано, докато той бе жив, когато се 
ожени за сестрата на младия император 
Андроник. След малко време й бе устроен 
заговор от велемощните боляри и отново 
бе лишена от властта. Тя заедно с единия 
от синовете си, Иоан!®, се върна при брата 
си, краля, а Шишман, другият от синовете 
й, избяга при скитите”. Той именно npe- 
кара немалко време при тях и по-късно, 
след смъртта на императора, доброволно 
отиде при ромеите. Александър го изисква- 
ше чрез пратеничество, понеже му бе най- 
големият враг. Той каза да изберат едно от 
двете: или да му предадат Шишман, за да 

Вж. В. Златарски, Орфанския залив, 
с. 88. 17% Византийсквят 1972, 

император Анастасий 1 (491—518). - 122 Перитеорион, крепост в Лагоския залив на Мраморно море. 
18 Дипотамон, крепост, построена от Андроник lll, намираща се в близост до Перитеорион, недалеч от 
Лагоския залив. 17 Великия град, т.е. Цариград. 
която цариградският патриарх произнесъл срещу 
Андроник ИТ Палеолог. 

Шишман, сръбкинята Ана-Неда. 
единия от тримата сина на Михаил Шишман. 

тия, 
179 Българският цар Михаил ПІ Шишман имал 

Михаил и Шишман. Вж. Бурмов, пос. съч., с. 276. 
191 Сръбският крал Стефан Урош 111 Дечански. 182 Т.е. Иван Стефан, 

383 При скитите, т.е. при татарите. 

118 В пропуснатия пасаж става дума за анатемата, 
KOHTO заговорничели срещу наследниците на 

трима сина: Иван Стефан, 
180 Става дума за първата съпруга на Михаил 111 
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биаѓоооу Ч лов бои х:Ае0ораа Айуу торти? ха? Фуаухойоу 
лог дайбуводи. 6 ибуав dè додбаткоз dnozgivápevos TÒ» 
атбиа yov врати, видатетоб те отоёргодш та Фуфор хаё 
вола, 95 #398 p3éyyeobar дъуйиеуов vno тй «Ауддуос, 
oi JÈ йтактоз &99018ову , Ехадтос TÜ аи» Bovio- 

шерос же», с: иёу yag 2Авуор dery X Зорароу дгасовеги, 

іхётту тв Рода» Вивдейас уғуе”иёуор, хаё ий хотапрофі- 

го умъртви, или да се готвят за война. 
Той не можел да бъде приятел и съюзник 
на ромеите, докато при тях живеел най- 
големият му враг. Изпращаше и клетвите, 
които му бяха дадени за мира от императора 
Андроник. Пратеничеството на Алексан- 
дър беше такова. Трябваше съветът да се 
събере и да се посъветва с императрицата 
дали да предадат беглеца или заради него 
да почнат война против мизите. И тъй те 
се събраха в двореца. А сред тях присъ- 
ствуваше и великият доместик заедно с 
патриарха. Когато събранието започна ра- 
зискването, всички други мълчаха, отпра- 
вяйки поглед към великия доместик в очак- 
ване, какво би посъветвал относно предло- 
жението. Георги Хумн, столник"”?, преди 
някой да е казал нещо,необмислено и дръзко 
каза: „Писано е, ако бъде открито па по- 
следния, първият да мълчи. Прочее, ако 
някой от нас, които се смятаме последни, 
може да каже нещо по-добро за това, за 
което се съветваме, редно е първият да се 
съгласи.“ Великият доместик веднага се 
възмути от думите и възнегодува срещу 
дързостта и нахалството на този човек. 
Като смяташе обаче, че императрицата или 
патриархът (защото той председателству- 
ваше съвета) с гняв ще изгонят Хумн от 
съвета или с думи ще порицаят неумест- 
ната му бъбривост, той замълча. Понеже 
те не казаха нищо, което трябваше, той 
още повече се възмути н сметна, че ако на 
всеки е позволено необмислено да ругае 
по-високостоящите, това е явно доказател- 
ство за безредието и анархията. Димитър 
Торник, като не понесе нахалството, каза: 
„Е, какво? Трябва ли да направим ромей- 
ската държава демокрация, за да може 
всеки да съветва и да говори, както намери 
за добре и за по-големи и за по-малки неща 
и да налага на по-благородните да приемат 
решението. Може ли да има по-голяма 
глупост от това?“ И когато те започнаха 
вече да спорят за тия неща ломежду си, 
императрицата ги възспря, като нареди да 
се прекратят тези неуместни разговори и 
да говорят за необходимите неща. А вели- 
кият доместик се престори, че го боли сто- 
махът, излъга, че вътрешностите му се 
обръщат, и замълча, понеже не можел да 
издаде глас от болка. Те зашумяха безредно, 
като всеки искаше да наложи предложе- 
нието си. Едни казваха, че трябва да сла- 
сят Щишман, който бил просител в ромей- 
ската държава, и да не го предават даже 

184 Става дума за договора, сключен между Иван Александър и Андроник ПТ след битката при 
Росокастро през 1332 г. 185 Столпик, лице, което се грижело за императорската трапеза. 
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ако трябва заради него да претърпят някои 
затруднения. Други пък казваха, че трябва 
да запазят по-скоро страната и имущест- 
вата си и да не се излагат на явна опасност 
заради един варварин-беглец. И други та- 
кива неща казваха помежду си и изпълниха 

двореца с викове, понеже всички желаеха 
да предложат мнение и решение за обща 
полза. Тъй като възникна голям спор и не 
бяха единни в мненията си, патриархът 
като че ли беше взел някакво голямо и не- 
обикновено решение, каза: „Смятам, че Шиш- 
ман трябва да избяга в храма на божията 
мъдрост. Понеже всички, които са царували 
над ромеите, са го били удостоили с право на 
убежище", и ние можем да имаме пред 
пратениците на Александра благовидно оп- 
равдание, че не ни е позволено да измъкнем 
молителя на бога и да го предадем на смърт, 
което се смята за най-голям грях от всички — 
и от някогашните, и от сегашните ромеи.“ 
И наистина мнозина от присъствуващите 
похвалиха съвета като най-добър, най-ра- 
зумен и най-възможен — да отпратят без 
резултат пратениците на Александър, които 
и сами вече виждаха трудното положение. 
Понеже великият доместик не казваше нищо, 

отначало императрицата смъмри ненавре- 
менното заболяване, станало във важен 
момент и когато бе необходимо решение. 
След това му каза, че ако и той одобрява 
предложението на патриарха, както се ха- 
реса на нея и на останалите, да се съгласи 
с казаните неща като добри ис това да сложи 
край на съвета. Ако ли пък смята, че има 
друго по-добро и по-полезно, да прекрати 
сегашния съвет поради неговото заболя- 
ване, а когато отново оздравее, да се по- 
съветват за казаните неща. А той, като 
изчака малко, каза: „Струва ми се, че вие не 
давате отговор на въпросите, за конто се 
съвещавате. Защото вие сега не трябва да 
мислите за красиви приказки, но дали 
трябва да изпълните заповяданото от Алек- 
сандър или трябва да воювате с него. 
Вие, като пренебрегвате да се съветвате 
върху поставените въпроси, разговаряте за 
закони и права у ромеите, като че ли някой 
би принудил Александър да се подчинява 
на ромейските закони. Но той справедливо 
ще каже: „Тия закони не са за мен, а важат 

за ромеите. За мен има един закон: на 
всяка цена да търся това, което ще бъде 
полезно за мен. Но вие, макар и да можете 
да скриете Шишман в неприкосновени убе- 
жища, по някакъв начин обаче не ще скри- 

ете в тях градовете и селата, нито стадата 

186 Право на убежище имал всеки политически беглец, потърсил спасение в храма „Св. София“ 
в Цариград. 



Ioannis Сапфаситет Historia — Иоан Кантакузин, История 281 

0098 fody Фуфас ка? побит поовйто» кай тур Ех пе 
оотищи тўр èv ТОЌ Суооб, èS @» suol tho бдікѓис Фотов! 
ОНО Зи пос. ‘nos од» тб тиайта уо) Вохћ\гводог, 
00 100$ алоћоуѓис̧ ғдлоосвлоъс. дуо Jè бМуоы бару ут 

нёнфоцаь xai ёпаотб, бтв хаё блособу “с тодътова? ngon- 
ты 20уоыс̧. врута уйо аоуйс ка? влгрфа др уг ón 
лау», ёла иудис dyrene нид» гар TË ёсуйгэ те Qno- 
хадифд, бтубь кот прано». sè бп ый T бу #одатис тето 

Уивур , ОЛАФ каб т протф коё udhara ФЕвохоутв тоб Bov- 
Ағотуобоо тооба 0016 хаб duiv дяврифодн ув той; пйсти 
юс Азат, побойкё атёсунь хаё абтду хай педонтеро ло- 
Аоловуноуғїу ипдву" т с Вия дос д2 дуцуобено aMoro 

;ха! Епопоиете побс тос А0уоъс, „0788 тё тисбта zalvor 
ye диуа бута іж» eivai дебри.” подс др ъй тот 
0966 патойруцв пйтѓас бполоюр avtov, АА" гуш” sins 
1000104 хаё 6970$ иуйёу elyurt под та Сутотиети тру Bovin» 
6040,5. 09 удо Аъййудра negi ёАбуо» хаё ыў тойтару 
dnozgioswy дефдови, QAN люс 0 ngovtero 2 аоуйс , siç: 
nigas, є борило, дуву où 97 Eveza ха? uiros où лобе 
Кръв, Ч подс &хеѓио фин: Bovhevréov eivat” те аа 
98 0900 ха ту hondy вларпфиови ноу пйутоу, бла б 
ибуас доиботсков drist, хаё ol АМИ аъуитвотцощи хаё Č 

» е РЧ + , с - . а + з П £ 

газ Доуов диду. бобу 98 xat побтғоо» ёфіёцғуоэ б дфуас: 
донёатіхоѕ збу лацийорри тс оу тбу поцуийтиоу, кей 
pyte Biy Воъфбисъов rhv ёлаугѓоцог» влфуви, (09 удо пвот- 
Авто хороор соду ФАЙ пол) цамота Воуои ноу хаё 
Хайди жідбтшу тўс Фоулс,) «Аюс те ка! дедожос, uù xai 
л0бфисіс ёх TOUTOU 0:49:05 суару ка! помноз дифъбои, 

#5 Шу 05 “хбс Пафдаоцайиеуди ovvewga тиу “Ранаѓоу пуе- 
доицу, хаё пиутос огбиврос дауатои ёлах9ќотгооу тј» ui 
ку тор дырду лирисдь avtog» (dò 0085 Вос бос Аз 
пеоцитов, като по Да дофин паражекдибтов, Зоо 
Уеиводи Виоедетв,) Зохёлтето иди хаё жобтароу тп? пувио- 
эѓау логоја: ха? блоаунооїур yòp ёлёлоглох Во» Гро, 
9780 EPY, то0 фдаойс avrog айгос Роцайис хатаотпуси 
пар 01000) Фовктогероу зощ бу, вс 98 хай zar tor gvh- 
Доуду а/дадас ка дошабос тоб Хобитон лодв пбтду fiti- 
Аєуцёуоь › (намота упр хобе абтду тбу Абубу апотсгувадав 
494 , пйутаи ту тбъв “Рорабшу ха? упийбивиоу ка? дъга 
прето» ,) орде Елейицаву, 0308 гиѓиџото 375 Якатот 
лоўфуоѓас, Фолес dozi» youfgas стфосив дифомор тб rote 
обор, Sarro» 3 6йоулесо wouy длафореувет тлу Чоут, 

36 Гръцки извори за българската история, т. X 

говеда, овци или друго имущество по поле- 
тата, с които неща аз ще платя за вашата 
неправда.“ За тия неща трябва да се съвет- 
вате, а не да търсите благовидно оправда- 
ние. А аз насмалко остава сега да обвиня и 
себе си, че някак си се впуснах в такива 
приказки. Защото отначало се каза и бе 
решено от всички, тъй като никой нищо не 
възрази: ако на последния бъде открито 
нещо, първият да мълчи. Ако това се реши 
не само от последния, но и от първия и 
особено от председателствуващия съвета п 
всички вие го решите като пещо полезно, 
редно е и аз да го приема и да не търся 
нищо повече.“ Тъй като императрицата го 
подтикваше и караше да говори, той каза: 
„Аз не казах тия думи доброволно, макар 
да са малко“ Патриархът, снемайки от 
себе си вината, веднага отвърна на тия 
думи: „Аз пръв също признавам, че съзе- 
тът не се занимава с поставения въпрос. 
Защото Александър не се иптересува от 
такива благовидни Отговори, но как, ако 
може, да постигне това, което си е поставил 
за цел, ако може. Поради това сам мисля, 
че трябва да се съветвате не за думите, а 
за това.“ И когато всички останали веднага 
се съгласиха със същото, великият доме- 
стик стана и другите станаха едновременно 
и съветът бе разпуснат. А великият доме- 
стик виждаше, че патриархът и по-рано се 
стреми да стане господар на положението 
и не искаше със сила да възспре желанието 
му (защото не желаеше да ги управлява 
против волята им, но само при голямо 
тяхно желание и заради, благото на им- 
перията), а, от друга страна и попеже се 
страхуваше това обстоятелство да не даде 
повод за въстание и за гражданска война, 
а той смяташе, че както става обикновено, 
то ще разруши ромейската власт. И той 
мислеше, че сам ще бъде причина за беди, 
по-тежки от всяка смърт. (Затова той пе 
пожела да стане император, докато импе- 
раторът още бе жив, макар той много често 
да го беше подканял.) И по-рапо смяташе 
да се откаже от властта и да прекара оста- 
тъка от живота си на спокойствие, както 
казах, понеже считаше, че всяко нещо е 
поносимо, отколкото да стане причина за 
гибелта на ромеите. Понеже и на събра- 
нието Хумн говори срещу него дръзко и 
смело (защото мислел, че се отнасяли до 
него думите па великия доместик, който 
беше смятан и бе в действителност пръв 
сред всички тогавашни ромеи) и никой не 
го укори, нито го порица за неуместната 
дързост, той сметна това за начало на граж- 
данска война и реши да се откаже от власт- 
та по-бързо, отколкото искаше. 
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ПЬ 7. На следния ден заповяда прате- 
ниците на Александър, които пристигнаха 
в двореца, да съобщят за какво са дошли. 
Те бяха дошли и с клетвите в ръка, които 
императорът бе дал на Александър за мира, 
и помолиха да им предадат Шишман, който 
бил враг на техния цар, или пък да си по- 
лучат обратно клетвите, лонеже мирът ще 
бъде нарушен. Защото пе би било справед- 
ливо, нито приемливо за тях сами да бъдат 
сигурни и надеждни приятели н съюзници 
на ромеите, а те да нарушават договора, 
като приемат най-големите им неприятели. 
Това прочее казаха пратениците, изпъл- 
нени с надменпост и високомерие, като 
смятаха, че ромеите нищо няма да възразяг, 
но веднага ще предадат Шишман, страху- 
вайки се от войната против тях. А импера- 
трицата заповяда великият доместик да се 
занимае с тях и да отговори на тяхното 
искане. Той най-напред ги смъмри, че са 
дошли не за това, което трябва. „Защото 
вашият цар, който бе приятел и тъст на 
покойния ромейски император, не трябва 
да започва война с децата му и да се опитва 
да разваля договора поради несправедливи 
причини. Но ако е имал от по-рано някакъв 
повод за недоразумение с него, да го пре- 
махне сега и да спазва договора по-сигурно, 
отколкото по-рапо и да помага на децата на 
императора срещу неприятелите. Защото той, 
изглежда, изпитва същото, както и мнозина, 
които почитат силните приживе, попеже те 
са приятели не толкова техни, колкото на 
времето и на тяхната сила. А след като 
умрат, понеже причините за приятелството 
някак изчезват, лесно си навличат омра- 
зата на предишните си привидни приятели, 
които ги пренебрегват поради тяхната сла- 
бост. А на молбата им той отвърна, че не 
е присъщо на ромейските императори да 
предават на неприятелите прибягналите при 
тях. Защото още от времето на Константин 
Велики и досега при ромейските императори, 
които са по-велики и по-знатни от импера- 
торите н велможите на който и да е народ, 
мнозина от управляващите сред тия па- 
роди, изпадайки в нещастие и загубвайки 
властта си, са отивали като молители (при 
тях) и едни искали да си възвърнат властта, 
а други получавали по друг начин някакво 
винмание и покровителство. И те са подпо- 
магали всички в нещастията като общи 
спасители и закрилници на изпадналите в 
тежка участ и на едни от тях са връщали 
властта, като ги подпомагали с голяма 
войска, а други са > облагодетелствували 
много и са ги карали с премного подаръци 
да забравят отечеството си завинаги, като 
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ги убеждавали да им служат през целия 
си живот, смятайки, че службата при им- 
ператора е много по-добра и по-достойна 
от властта над съотечествениците им. По 
същия начин и Шишман сега е станал мо- 
лител пред ромейската лържава и не иска 
да се върне в отечеството си, но да получи 
пякаква милост, бидейки нещастен и изго- 
нен от царството. А Александър, вашият 
цар, както изглежда, поради смъртта па 
императора, смятайки, че ромейската им- 
перия е напълно пропаднала и че не е на- 
мерила Кой да я управлява, изпраща да 
го иска с голяма дързост, като извършам 
заповяданото без никакво възражение. Ра- 
ботите стоят по-иначе, отколкото вие ми- 
слите. Защото още императорът, докато 
бе жив, се държеше добре с нас и наказваше 
тия, конто желаеха да постъпят несправед- 
ливо, а сега, когато той е умрял, ние ще 
се защищаваме сами, ако някой нападне, 
подчинени на императора, неговия син, и 
ще опазим нашата страна невредима от 
злини и ще воюваме смело срещу вас за- 
ради честта, която открай време е присъща 
на роменте. Защото нс е малко нещо, нито 
пък е малък позор за нас да предадем на 
смърт този, който е избягал при нас, само 
защото вие или някой други заповядват. 
И тъй, ако и сами се откажете от безмисле- 
ността на тези искания и желасте да жи- 
веем в мир и Да запазим договора и клет- 
вите, които сте сключили с императора, 
и пне не ще се опитаме да промепим нищо 
от съществуващото положение. Но ако сами 
първи започнете война, ние ще вземем 
бога за свидетел на тази несправедливост, 
в когото се кълнете лъжливо, тъй като 
нарушавате договора, и ще ви паучим да 
мислите само това, което трябва. Или ние 
с кораби ше закараме по Дунав Шишман 
във Видин и като предизвикаме граждан- 
ска война сред вас (наистина впе и сами 
знаете, че мнозина от мизите ще се присъ- 
единят към него поради старото приятел- 
ство и близостта на рода), напълно ще 
изгоним Александър От царството или пък 
ще му причиним немалко неприятности. 
Или ако това не стане, понеже пратената 
помощ ще бъде по-малка, отколкото е нуж- 
на, то аз сам с ромейска войска и Шишман 
ще се отправя в поход срещу вас н ще се 
сражавам с вас наи-ожесточено не само 

защото договорът спрямо мен бе нарушен, 
защото ще помогна на опеправдан 

човек. И аз ще воювам с хора, който враж- 
дуват помежду си, едни са па страната на 
Александър, а други на драго сърце биха 
се отделили и мипали на страната на Шиш- 
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ман, а това не смятам, че ще бъде от полза 
за вас. И аз не ще скрия друг начин на 
воюване, с който е възможно да увредим 
вашата и да запазим собствената си страпа, 
за да видите, че не ние сме виновни, а вие 
самите, ако се случат непоправими неща 
по време на войната. Защото най-силният от 
сатрапите в Азия, когото вие познавате 
от мълвата, Омур, син на Айдин, когато 
узна за смъртта ка императора и помисли, 
че лесно ще ограби ромеите, понеже ня- 
мало кой да се сражава за тях, натовари 
с хора двеста и петдесет кораба и се постара 
да опустоши цялата ни страна. Когато 
научих за предстоящото нападение на пер- 
сите, проводих пратеничество при него, 
който бе смятан за един от най-изтъкнатите 
ми приятели, и наредих да се върне и да 
се въздържа от нападение, за да не се от- 
правя на поход не срещу някои други, а 
срещу мен. А той прие пратеничеството и 
се върна ог средата на пътя. А сега той 
проводи пратеничество при мен и моли 
да не превебрегвам необмислено събраната 
от него войска, но ако ни се наложи война 
против някого, да си послужим с нея, 
понеже войската му ще получи облага от 
непрителската плячка, а и сам той не ще 
изразходва напразно толкова средства, но 
ше спечели това, което е изразходвал за 
приятеля си. Трябва да повярвате на ка- 
заното и да не смятате, че е измислено по- 
ради честолюбие и празна надменност. Ос- 
вен че ние не сме склонни към лъжа и H3- 
мама, и вие, ако потърсите, ще намерите, че 
това е истина. Аз, като смятам, че мирът 
е много по-добър и по-полезен за двете ни 
страни, и сам го желая и ви подканям да се 
придържате към него. Поради това аз и 
пред вас не се отказвам от настоящото, 
но като се върнете колкото се може по- 
бързо при мен, който ви е изпратил, съоб- 
щете му да не очаква, че ще получи Шишман. 
А ако той поради това реши, че трябва 
да воюва срещу нас, в разстояние на два- 
десет дни, през време на конто вие ще мо- 
жете да се върнете, да обяви войната. В 

това време ще наредя и пратеничеството на 
Омур да остане тук, та ако се обяви вой- 
ната, с писмо ше му съобщя да дойде тук. 
Изобщо трябва да се очаква, че той по-лесно 
и с по-голямо желание ще отиде срещу 
вас, отколкото по-рано да се върне от по- 
хода, убеден от моите думи. Ако вие поради 
небрежност пропуснете срока, за мен ще 
бъде рисковапо да мирувам, но сам у дома 
ще приготвя всичко пеобходимо за война 
и ще доведа тук персийската войска, която 
вече е готова. И занапред, ако сами поже- 



loannis Сапіасилепі Historia — Иоан Кантакузин, История 

эм "2940г йо" ка? той hoino об} дк adrot ите, халы 
„иидгодш gidio» дата: тбр мноу ёцоѓ, où идюу Sià та 
Чуайодвуто Хопрато „1096 100 лойбцоу туп» лафосиғоўу ; 
а хоргодон ёх TÄS Физтбрис dyayxuřov, А дте xat тос 

хата социки ци ўхоутас Вирвардус а) кғуаї; хеощу, а 
бре? 9бутас ёх тс подерас, под тлр оѓхоѓзу дей ёлауд- 

атобфез. diz тафта бейс те слоубр хопацеда: подс тў» 
ее årayxalov, хаё тд» Фрея Васи подбуауов 

та пар” днб, а соуоісну olera айт, түу таметпу впиу- 
Уви," д цір оду Tonita виси“ ot dè Ауавдудроъ пе 
овсота! GNER вдадбивуос тоё лотёдои фусђнотос ха? THG: 
иеуадоббциовезтс 176 лобс тйс дпипусобав метабоАбутвс з. 
Бироъто іхётаг y Ао ат перцу Я тсе пфодвараао. 
айто? иёу yie pasay пӧдау ёліде годи слоудту подс 14 
бболоріву" ду J d Вов айуфи Бу охапаб буд т с 
охе, ойх ё Баркёаегу tg пибоос, дудввотрас обвас, 7 ngog 
тие. фууф9луща тр 000и, ка! ёпеё 60бхви ў Янис спуби 

дхайи ғ, тойкоута лафе(уоуто садо; дир, Фу ат; 
Зи ёпотастоёриутас В тъ оддаи сорт» въайвообу хаё 
zég ало дас, 1 пбдеро» хагаруб Де, сі ив» ой» АЕ 
бе0% повавев тиафтас длокойвис парӣ soğ peyéhov de- 
Eduevos домват от, прбс Thy oixelay ёпауўхоу. Ванс 44. 
xai ў стимроф ngo, ёЭазнаббру тв тўс съуќонос айубж 
ха! хитах П0гоау олло; ‚ бт оре а? 10! обфифоу ё ду тў 
поотедийе хаё пос ойс 0002 флодсуйке вйлброгу сйлобосјлоо, 
Фа anong лоутоўғу Оурегуоито, тобтвис офто хигёттцос» 

0010$ перде , ÖSTE бреакттос тор САЛУ деди пе? 
ўс продвоис, > с лері трос цуаукшоъ. САД тайта даи 
«с тошогто, г. 

П,8сО рёуас dè ворвоткос тов дфу отфотийтаіс кота 
aine ёх ғов Dit уран ге» пафаокгиа года, с, и дер 
подсидосл» тоб Диос. обу è ov той „хатадбубу кфо 
100 атратиртноб „хо кос, «ща ха тер Ау ох бутс 
пориве, ro HÑ TGS ragù Вавдос ё хват сета) бас Хортугив 
берис ву, пвликаси. Физгобутас подс. тас отфите ис 
хай тўс ÈS кайду pehea ис Флоотробътас то хоби, Sad- 
птето, 09еу йу дхирорс tE 573 ооо dnogies влада, 

тб вА4еблор éxuete подс три ек басай пфорога зе 
pocas, ха? а010с ибо подс доу уопаито Хат, пау- 
тас̧ 1005 тб хор Ауагвфобу ило Заз първофероутас Tia 

(П, pp-524—58a3). 

157? Това каза той, т.е. Йоан Кантакузин. 

285 

лаете, за мен не ще бъде лесно да избягна 
войната не само поради изхарчените сред- 
ства за подготовката на войната, които 
трябва да се съберат от вашата страна, 
но защото аз не трябва да върна в отече- 
ството им и варварите с празни ръце, който 
ще дойдат като съюзници, но обогатени от 
неприятелската земя. Поради това вие тряб- 
ва бързо да се отправите на път, а вашият 
цар, като научи нашето решение, да ни 
извести по най-бърз начин за онова, което 
той смята, че е изгодно за него.“ Това каза 
той 7. А пратениците на Александър като 
че ли забравиха предишната надменност 
и високомерие и ги замениха с красноре- 
чие. Те помолиха да им бъде даден по-голям 
срок. Те казаха, че ще се отправят с голяма 
бързина на път. Но ако техният цар преби- 
вавал в най-отдалечените части на цар- 
ството, дните не щели да стигнат, тъй като 
щели да бъдат по-малко, отколкото тряб- 
вало за изминаването на пътя. И понеже 
молбата им бе справедлива, бяха им MA- 
дени тридесет дни, през време на които 
трябваше да се върнаг и или да потвърдят 
сегашния мир и договора, или да обявят 
яойна. Пратениците на Александър, като 

получиха такъв отговор от великия доме- 
стик, върнаха се у дома си. Императрицата 
и целият сенклит се учудиха на разума 
му и му благодариха много, понеже тези, 
от които те предния ден се страхуваха и на 
които не можеха да дадат прилично обясне- 
ние и бяха в пълна безизходица, сега ch- 

щите той така ги наплаши, чете, пренебрег- 
вайки всичко друго, се молеха за продъл- 
жение на срока като за нещо необходимо. 
Но толкова за това. 

П, 8. А великият доместик с писма 
нареди на войниците по градовете да се 
приготвят, за да воюват срещу мизите, 

ако се наложи, Но той виждаше, че не само 

мнозина от военния списък, но немалко и 

други под предлог, че определената за всеки 
от императора издръжка не с напълно 
изплатена, изобщо не се грижеха за военни 

походи и лишаваха държавата от своята 

подкрепа. Затова мислеше как да ги осво- 

боди от потискащата ги бедност, като дадс 

на всеки липсващото според императорската 

наредба, и как сам да си послужи с тях 

при нужда, като направи така, че всички 

да допринасят нещо за общото благо. 
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21. Александър, царят на българите, 
се разполага на лагер при Стилбно 

ПТ, 10. А когато бе в Димотика, всякак 
се стараеше да направи напълно готови за 
военни походи сенаторите, обитаващи тра- 
кийските градове, и войската, а също така 
и ромеите. И той направи това в разстояние 
на няколко дни. После, като узна, че ца- 
рят на мизите Александър се е разполо- 
жил на лагер с войската сн в Стилбно, 
градче, подчинено па мизите и намиращо 
се в пограничните области на неговата 
н на ромейската държава, реши, че трябва 
да прсводи пратеничество при него. И като 
проводи пратеници, съобщи, че се намира 
в Адрианопол и желае да разбере дали той 
предпочита повече войната, отколкото мира. 
Защото отсрочката, която бе дал на него- 
вите пратеници, когато бяха във Византион, 
вече изтичаше. А Александър, виждайки, 
че ромеите не са се изплашили, както MEC- 
леше, по са готови да се защищават срещу 
тия, които искат да ги обидят, и не можейки 
да ги убеди нито със заплахите по прате- 
ниците, нито с подготовката си за война да 
постъпят според желанието му, считайки, 
че за него е безполезно да почне война, 
съгласи се на споразумение с него. И вед- 
нага, като бяха подновени предишните до- 
говори й клетви, Александър се върна в 
Търново в двореца си. . 

22. Сръбският крал Стефан напада 
Македония 

ИТ 12. А по същото време и владете- 
лят на трибалите крал Стефан наруши до- 
говора с императора, когато научи, че той 
е умрял, и нападна и спустоши цялата 
останала Македония и като мина край 
Содун? , дойде до село, наречено Критон. 
После той се върна с неголяма плячка, 
защото преди това Хората заедно с добитъка 
се бяха заключили в градовете и крепости- 
те, понеже бе съобщено за нападението 
му. А когато бе съобщено за тия неща на 
великия доместик, той свика съвета и се 
съветваше със знатните и началниците на 
войската какво трябва да предприеме сре- 
щу нападението на трибалите. Всеки даде 
такъв съвет, какъвто му се струваше, че 
е полезен, за момента. Макар великият до- 
местик н да смяташе, че е необходимо бързо 
да се противопостави на краля, за да го 

188 Става дума за похода на Стефан Душан през 1341 г., когато достигнал до Солун. Вж. Остро- 
горски, пос. CDH., с. 475. 
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29. Magnus domesticus сит Alexandro 
Bulgarorum rege foedus facit 
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(ТТ, р. 12015—21) 

287 
принуди или да предпочете мира или да 
се сражава смело, той реши, че е много 
по-необходимо и по-полезно да бъде готов 
за похода в Пелопонес в пачалото на про- 
летта н да пе изпусне случая, даващ въз- 
можност за велики дела... 

28. Великият доместик сключва договор 
с царя на българите Александър 

ПІ, 14. Когато стана дума за паракн- 
момена Апокавк! и помислиха как да 
постъпят с него, императрицата каза да 
пе искат никакво друго наказание за из- 
вършените от него престъпления, освен ко- 
ето сам бе определил за себе си: да стои в 
къщи, да не излиза, нито да се занимава 
с обществени работи. А той, доместикът, каз- 

ваше, че и сам намира наказанието подхо- 
дящо за вината. Наистина нему не му било 
приятно, когато отивал извън граница, за- 
падпата войска да оставя нещо след себе 
си, което се нуждае от оправянс. Поради 
това той сключил договор със съседните 
перси и с царя на мизите Александър, за 
да не би в негово отсъствие тя (императри- 
цата) да бъде обезпокоявана от войни... 

ПТ, 19... А когато привлече и онзи 
на своя страка!, отиде при великия стра- 
топедарх Хумн”, който иначе бе негов 
приятел и роднипа по женска линия. За- 
щото, когато умря първата му жена, която 
бе дъщеря на Дисипат, един от знатните в 
клира на „Света София“, той се ожени за 
братовчедката на Хумн и стана вече известен 
и не за пренебрегване сред по-знатпите. 
Поради това, идвайки при него като род- 
нина, той му припомни казаните думи 
срещу великия доместик, когато се съве- 
щаваха за сина на царя на мизите Михаил, 
дали трябва да го предадат па изискващия 
го Александър, а именно, „ако бъде открито 
па последния, първият да мълчи“. . 198 

189 Великият дук Апокавк бил политически противник па Moan Каптакузин. През 1241 г., след 
смъртта на Андроник ИТ Палеолог, Апокавк ъграл важна роля в политическия живот на Византия: той 
бил един от тримата регепти, които управлявали һмперията вместо малолетния Hoan V Палеолог. Освен 
тоза заемал важни държавни длъжности. Вж. Острогорски, пос. съч., с. 466, 475, 476, 480. 
190 В пепреведения пасаж става дума за опитите на всликия дук Апокавк да привлече на своя страна зетя 
на Йоан Кантакузин, Асен, и началника па флотата Йоан Гавала. #1 Онзи, т.с. Йоан Гавала. 12 Bean- 
кият стратопедарх Хумн, книжовник и държавник по врсмето на Андроник 11. Негова племенница била 
омъжена за Апокавк. Вж. Острогорски, пос. съч., с. 441. 133 За да спечели Хумн на своя страна, 
Апокавк го шантажира, като му напомня казаното от него относно предавапето на Шишман, сина па 
Михаил Шишман и политически беглец във Византия. А в разискванияга в Държавния съвет Хуми пе бил 
съгласен Шишман да бъде предаден на Иван Александър. Вж. уСапфасизсп ив, ор. cit., П, р. 19, 
14—25, 11. 
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24. Quidam principes Romanorum ad partem 
Alexandri Bulgarorum regis 

iransire minantur 
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24. Някои ромейски първенци замислят 
да минат на страната на царя на 

българите Александър 

ПІ, 25, И тъй великият доместик каза 
това”. А всички от синклита, които Mpu- 
съствуваха, и най-големите началници на 
войската, единомислено и единогласно ка- 
заха: „И по-рано, откакто избухна този 
бунт и гражданската война започна, не 
само всеки за себе си, но всички общо се 
съветвахме за тях и проявихме големи 
грижи като за важни неща и почти като 
за собствения си живот. Поради това сега 
не ще трябва да издирваме това, което 
трябва да направим, понеже смятаме, че 
преди това сме го открили след голямо об- 
мисляне. И сам ти сега най-много ни при- 
казва за това и ни даде възможност и да се 
споразумеем и другите да съветваме за 
това, което ще трябва H което ще бъде 
еднакво полезно за всички. И от злините на 
гражданските война, от които и сам каза, 
че се ужасяваш като най-страшни, и сами 
ние също се ужасяваме и смятаме, че е 
подезно всяко старание и желание, за да 
не изпаднем в такива бедствия. И също 
така смятаме, че който запалва тази най- 
страшна война, е общ враг и заговорник 
против всички и този, който може да я 
прекрати, а съзнателно не иска, е преда- 
тел на общото благо, клеветник, завистник 
и разрушител на общото спасение на дър- 
жавата. Затова да обмислим дали, като 
направиш това, което каза, войната ще 
спре или, обратно, ще започне благодарение 
на това, Защото ако сам, както твърдиш, 
обръщайки се към съда или превъзмогвай- 
ки клеветниците, се откажеш от управле- 
нието, огорчен от голямата несправедли- 
вост и неблагодарност за хубавите дела 
(извършени от теб) или несправедливо осъ- 
ден, претърпиш нещо ужасно, нима мислиш, 
че ние ще изпаднем до такова безумие или 
че ще мислим така долно, низко и недо- 
стойно за предишния ни славен живот, че 
да робуваме като роби на Апокавк и да 
изпълняваме всичко, заповядано от човек, 
който никак не се различава от тълпата? 
Разбира се, всеки от нас ще помисли, че е 
по-добре да потъне в преизподнята и да 
бъде заедно с тези в ада, отколкото да по- 
несе това. Но веднага едни, с наличната 
войска, ще воюваме открито, като всеки 
лично се разпорежда с градовете и войската, 
на които стои начело. Други, заедно с 

194 Става дума за една дълга реч на Йоан Кантакузин, в която той отхвърля всички обвинения 

на императрица Ана и великия дук Апокавк, че вършел заговор против империята. 
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37 Гръцки извори за българската история, т, X 

градовете, ще минем на страната на Алек- 
сандър, царя на мизите, а трети ще се npe- 
дадем на Стефан, владетеля на трибалите, 
като смятаме, че е по-добре да служим на 
варвари, но все пак владетели, отколкото 
да робуваме на днешни и доскорошни, 
презирани от нас хора. Така че от това 
ще избухне война не само между нас, като 
се ограбваме и оплячкосваме взацмно, не 
по-малко, отколкото от външните неприя- 
тели, ако не и повече, и като бъде опусто- 
шавана ромейската държава, тъй като ние 
сами знаем по-добре собствените си работи. 
Ще последва унищожение на цялата ро- 
мейска власт, тъй като ще се дишим не само 
от много градове й войска, но и от големи 
доходи, с което ще се уведичи силата на 
неприятелите, макар по-рано тя да бе равна 
на нашата, и ще се отслаби силата на ро- 
меите. А има опасност да не изчезне напълно 
и скъпата и прочута ромейска империя да 
робува на мизите илн на някои други по- 
лоши варвари. А ние вътре се бунтуваме 
и се погубваме и помежду си, колкото мо- 
жем, докато външните неприятели, който 
се намират наблизо, използуват в най- 
висша степен момента. 

25. Император Кантакузин 
праша писма до градовете 

в Македония и Тракия 

ПЕ, 26. Когато великият доместик каза 
това, всички присъствуващи одобриха ду- 
мите и въздадоха благодарности на бога, 
понеже смятаха, че са го убедили да стане 

император. Защото вярваха, че когато ста- 
пе, ще им премахне всички затруднения. 
А когато излязоха оттам и съобщиха на 
останалите решението, празнуваха и се весе- 
лиха общо. А великият доместик заповяда да 
се приготви царска премяна на определе- 
ните за такава цел хора. И на следния 
ден, като бяха положени клетвите, всички 
се заклеха, че са верни само ва всликия 
доместик и ще пазят верпостта към него 
неопетнена и чиста. А преди да избухне се- 
гашната война, когато се готвеше, за да 

потегли на поход на Запад, изпрати напред 
наемната част от Е ‹ата си и достигна до 
Македония, И освен това, колкото хора 
живееха в Мора и кои градове в Ро- 
допите бяха подчинени на ромеите — (това 
бяха) много и добри войници, намиращи 
се под командата на стратега Матей Kaura- 
кузин, по-стария син на великия доместик, 
се разположиха на лагер заедно със стра- 
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195 Тракийски Халкидик, т.е. Източна Тракия. 
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тега в тракийския Халкидик”? и така по 
заповед на бащата очакваха пристигането 
му. Той ведпага с писмо ги повика в Ди- 
мотика, за да присъствуват на коронация- 
та му. И те дойдоха, без да се бавят. 
И освен това, понеже братята на жена му 
Йоан и Мануил, синове на Андроник Асет”, 
бяха хвърлени в затвора във вериги, както 
казахме, във Вира, крепост в Тракия, 
той изпрати сестра им с войска, освободи 
ги от затвора и заповяда да ги доведат в 
Димотика при него, след като задържи 
крепостта с гарнизон и постави за началник 
пякой от привържениците им. А понеже 
много време се употребяваше за приготовля- 
ването на царските знаци, като реши да 
не се бави и да не изпуска случая, понеже 
във Византион непрекъснато воюваха и 
не се спираха пред нищо, самият той писа 
до всички градове в Тракия и Македония 

да минат на негова страна, понеже е станал 
вече действителен ромейски император и 
щял да ги облагодетелствува, ако се под- 
чиняват и, обратно, ако вдигнат оръжие, 
щял да ги накаже... 

26. За въстанието на Мугдуф и Франгопул, 
които искат помош от българите 

ПГ 28...18 А когато настъпи нощта, 
някой си по име Врана, човек от народа, 
който с мъка изкарвал прехраната си, 
взел за другари други двама, по име Муг- 
дуф и Франгопул”, и обикаляли през 
нощта домовете на гражданите и ги убеж- 
давали да не бездействуват, но да въстанат 
срещу динатите. Така те щели да се осво- 
бодят не само от тяхната надменност, но 
и щели да им разграбят богатствата. И 
след като събраха немалко множество от 
народа, нападнаха динатите H надвиха всич- 
ки освен малцина, които, узнали за заго- 
вора, избягнаха опасността и се скриха. 
Те ги затвориха в кулите на града и поста- 
виха стражи. А когато денят вече бе настъ- 
пил, масово нападнаха домовете на плене- 
ните, разграбиха богатствата им, а след 

Като се нма пред вид, че събитията са станали 

по долното течение на р. Арда, вероятно става дума за провинция Родопа, която включвала в пределите си 

и областта Мора. 196 Става дума за коронацията на Йоан Кантакузин, станала на 26. X. 1341 г. в Димо- 
тика, когато той сс самопровъзгласил за византийски император, но официално не бил признат за такъв 
от неговите противници, начело с императрица Ана. До 3. 11. 1347 г. той бил узурпатор на престола в Ha- 
риград, а след тази дата официално бил коронясан за византийски император. 

198 В пропуснатия пасаж става дума за реч на Кантакузин, произнесена след тъст на Моан Кантакузин. 
39% Авдроник Асси бил 

самопровъзгласяването си за император, в която подчертава доброто си отношение към императрица Ана 
и нейния син. Същевременно той заявява, че винаги е работел за могъществото на ромейската империя. 
199 Става дума за въстанието на градската беднота в Одрин, начело с Врана, Мугдуф и Франгодул, насочено 
срещу едрите земевладелци, които държели страната на император Қантакузки. Подробно за това вж. 
у Д. Ангелов, Антвфеодални движения в Тракия и Македония през средата на ХІУ s., Исторически 
преглед, кн. 4—5, с. 443—445. — Същият, История на Византия, т. ПТ, София, 1967, с. 83—84. 
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това разрушиха и къщите, унищожавайки 
не само дървените части, но от ярост разру- 
шаваха и стените до основи. И нямаше 
нищо ужасно, което те да не се одързостиха 
да извършат срещу привържениците на пар- 
тията на Кантакузин. А и мнозина поради 
лични дрязги използуваха народния гняв. 
А други се обвиняваха в кантакузинизъм 
от длъжниците, които бяха заели пари от 
тях. Така изведнъж още в началото из- 
бухна силно въстание. И изглеждаше, че 
то бе много по-тежко, понеже бе първото 
въстание, избухнало сред тях. По-късно 
целият ромейски народ се изложи на много 
по-свирепи и по-тежки събития, защото 
навсякъде народните маси смятаха, че им- 
ператор Палеолог”? трябва да бъде npo- 
възгласен за техен господар, а знатните 
или наистина бяха на страната на импера- 
тора Кантакузин, или бедните, желаещн и 
революция, ги обвиняваха в същото без 
всякакво доказателство. А нападенията бя- 
ха лесни срещу тях, тъй като имаха пари, 
които бедните трябваше да разграбят, и 
не искаха да постъпват по същия начин 
към другите. И народните маси и по-рано 
изпитваха голяма омраза към знатните, 
които ги плячкосваха и обираха в мирно 
време, а, от друга страна, те се надяваха 
да разграбят богатствата им, които бяха 

големи, бяха готови на въстания и при 

най- дребния повод и извършваха най-ужасни 
неща. Въстаниците повечето бяха от най- 
бедните, крадци и джедчии. Сами, подтик- 

нати от бедността, те си позволяваха всичко 
и подтикваха народа към същото, показ- 
вайки лицемерно благоразположение към 

император Палеолог. И поради това се 

обявяваха за най-верните му хора. А 

по-късно това като някаква Злокачествена 
и страшна болест обхвана цялата ромейска 

империя и то подбуди към подобно безу- 
мие мнозина, макар преди това да изглеж- 
даха умерени и благонадеждни. Защото 
в мирно време, при липса на войни, градо- 
вете и гражданите са по- благонамеренн и 

най-малко биха се решили на позорни и 
лоши деяния, за да не изпаднат в нежела- 
телни затруднения. А войната, като пре- 
махва всекидневното опасение, става учи- 
тел на насилието и на тия, който по-рано 

са изглеждали страхливи. Всички градове 

заедно въстанаха срещу Знатните. И тези, 
които по-късно въставаха, мълвата за ста- 
налото по-рано ги караше да прекрачват 
всяка граница и достигнаха до убийства и 
до споменатите безчовечнй постъпки. И без. 

200 Става дума за византийския император Иоан У Палеолог. 
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разсъдната постъпка се смяташе за храб- 
рост, а безчувствеността към близките и 
голямата ненавист се считаше за вярност 
към императора. И този, който ненавиждаше 
император Кантакузин и го осмиваше срам- 
но и безмилостно, се смяташе за верен, а 
умният и въздържаният в езика си и този, 
който спазваше благоприличието, веднага 
ставаше подозрителен. И същевременно за- 
говорниченето и съчиняването на лъжи и 
доноси бе признак на мъдрост. И предател- 
ството спрямо най-близките се смяташе като 
добро качество заедно с добро име. Така 
тогава благодарение на бунтовете в градо- 
вете се проявиха всякакъв вид пороци и 
кямаше нищо (лошо), на което по-знатните 
да не се изложиха. Защото благородните 
веднага биваха унищожавани било защото 
проявяваха предишната благосклонност към 
императора Кантакузин, било защото не 
започваха веднага война против него. А 
средните граждани биваха унищожавани би- 
ло защото це се сражаваха на страната на 
въстаниците, било от завист, че остават не- 
вредими. И човешката природа, която има 
навик винаги да постъпва несправедливо н 
противозакокно, тогава особено изглежда- 
ше необуздана в своя гняв, който се въз- 
пираше от управниците, а бе по-силен от 
правото, тъй като правните норми за него 
бяха унищожени. Той би се насочил и срещу 
всемогъщия, ако можеше да бъде победен. 

ИТ, 29. А народът в Адрианопол, след 
като изпрати във вериги във Византион 
своите динатн, уплаши се, да не би импе- 
раторът Кантакузин, който се нампраше 
наблизо, да го нападне с цялата си вой- 
ска?! А те не биха могли да се бранят, 
тъй като ст почти всички войници едни 
бяха взети в плен, а други не се осмеля- 
ваха да се покажат от къщите, в който се 
бяха скрили. Освен това не очакваха, че 
ще им дойде някаква помощ от Византион. 
Те знаеха, че войската на император Кан- 
такузин е на лагер там. Те проводиха пра- 
теничество при царя на мизите, като го 
помолиха да им помогне колкото може по- 
бързо. Александър дойде незабавно при 
Адрианспол, както беше естествено, не само 
поради въстанието, но понеже считаше, че 
ако подкупи с пари началниците на града, 
лесно ще ги убеди да минат на негова стра- 
на. Но не постигна нищо от замисленото. 
Защото управителите на града казаха, че 
са го повикали като съюзник, а не за (техен) 

Кантакузин се намирали западно от Цариград, до р. Черна, като една 

част била разположена около Одрин, готова да го завземе, ако жителите му не се предадат доброволно. 

За това вж. уСап асирен из, ор. cit., П, сар. 28. 
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господар. Неслучайно неговото пристигане 
пречеше на император Кантакузин, понеже 
всички сметнаха, че то е станало заради 
императрицата. Изпратените от него вой- 
ска и началници при река Черна сметнаха, 
че не е полезно да се излагат там на опас- 
ност, понеже техният император бил 06- 
саден от мизите, и се върнаха обратно. 
При връшането някой от членовете на 
синклита и немалко войници изоставиха 
началниците си и избягаха във Византион. 
Измежду тях бе и Йоан Ватаци, който 
предвождаше така наречената войска от 
ахираити. И градовете на Тракия и Маке- 
дония, колкото бяха подвластни на императора 
Кантакузин, като узнаха, че нападението на 
мизитее станало като че ли срещу императора, 
присъединиха се към императрицата с изклю- 
чение на малцина. Те изловиха началниците 
си изнатните граждани и оковани ги Изпра- 
тиха във Византнои. Същото направиха 
п градовете в Родопите. Имаше гражданска 
война срещу император Кантакузин н сре- 
щу динатите във всеки град. Защото граж- 
даните бяха разделени почти на две партии 
и малцина поддържаха партията на импе- 
ратор Кантакузин, а народните масн, под- 
тиквани от въстаниците и от веимотните, 
предпочитаха партията На императрицата. 
А мнозинството, като взе връх навсякъде, 
избиваше динатите и страшно смущенне 
и безредие обхвана градовете. А Алексан- 
дър, царят на мизите, като не можа да 
завземе Адрианопол, дойде до Димотика и 
се разположи на лагер, без да преминава 
Хеброс. Като отдели немалка част от вой- 
ската си, изпрати я да опустошава градо- 
вете в Тракия. Случи се така, че войската, 
която се връщаше от Византион с пин- 
керна Ангел, срещна немалък брой от тях 
и ги изби в сражението, понеже бе по-силна. 
А същевременно и персийска войска, която 
дойде по крайбрежието на Тракия зг плячка, 

като срещна случайно останалите мизи, 
изби и плени някои от тях. Останалите се 
върнаха в собствения си лагер не само 
без нищо, но след като бяха загубили мно- 
зяна от своите. Александър, въпреки че 
преди това се отнасяше презрително към 
императора Кантакузин, сметна, че не може 
да му се противопостави ни най-малко, 
понеже бе притиснат от две страни — от 
ромеи и от перси, освен това, като узна, че 
императорът има достатъчна голяма к Храб- 
ра войска в Димотика, уплаши се и за 
останалите, да пе би храбростта му да му 
навреди. Затова той проводи пратениче- 
ство и поведе разговор за мир. От близ- 
ките на императора тези, който бяха млади 
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и по-дръзки, го съветваха да не приема 
мира и го поощряваха повече към сраже- 
ние. Той обаче не скланяше, като смяташе, 
че войната не ще им донесе никаква изгода. 
„Защото — казваше той, — ако бяхме BO- 
дили борба само с мизите, смелостта ни 
би имала някакъв смисъл, а сега ние трябва 
да обмислим как да се браним не толкова 
от тях, а по-скоро от тези във Византион. 
Защото ако победим мизите, ние само ще 
ги прогоним оттук, което те трябва да на- 
правят, било че бъдат победени пли не. 
А ако ние сами бъдем победени, ще дове- 
дем неприятелите като че ли нарочно срещу 
нас. Така че какво по-изгодно и по-полезно 
би било за тях, отколкото ние самите да 
извършим поради безумие това, за което 
те се молят? А освен това, понеже и Алек- 
сандър не ни е дал сериозен повод за война, . 
бихме постъпили несправедливо, ако не 
пожелаем да сключим мир. Защото той не 
бе потеглил на поход срещу нас, ко като 
пристигна по друг повод, навреди ни, без 
да иска. И така, понеже войната не е от 
полза за нас и попеже нямахме справедлив 
повод (за нея), трябва да предпочетем ми- 
ра.“ Това каза той и като повика пратени- 
ците, преговаряше за договора. И тъй като 
и те бяха готови да се споразумеят, той 
им даде дарове и ги отпрати в техния лагер. 
Той проводи пратеничество при Алексан- 
дър и сам потвърди договора. Макар ца- 
рете да желаеха и лично да се срещнат, 
за да заздравят повече приятелството, на- 
стъпилата тежка зима им попречи. Поради 
това войската на мизите се върна в стра- 
ната си, понеже не можеше да издържи 
на палатки, като им измряха от студ из- 
вестно число войници и KOHE... 

27. Император Кантакузин се отправя 
на поход на запад 

ГИ, 31... 22 Междувременно и прото- 
страторът от Солун съжаляваше, че е от- 
хвърлил пратеничеството на императора, 
и като прати един от най-близките си хора, 
тайно преговаряше, за да предаде Солун. 
Защото там имал мнозина свои съмишле- 
ници. Съветваше го да не бърза, но с на- 
стъпването на пролетта да дойде при него, 
защото щял да има голяма полза от него. 
Също така и Хрельо, който по рано от три- 
балите бе минал на страната на император 
Андроник, се предаде заедно с хиляда вой- 
ници и три града, който бяха подвластни 

В непреведения пасаж се говори за трима висщи византийски сановници: Мономах, управител 
На Тесалия, протостратора Синадин, управител на Солун, и Сирги, управител на гр. Фере. 
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«в "Рейайоу обес Флукботв хотб збу подс дАзДовс тби 
"Чудооткою Вас Ему пойбиои хатёсуоу о Тивойо?, rðr 
хатғубуго» Родшоу парадбътор” 0106 Фр од» 6 Хо 

Ц t 3? t a ` 3» Da F g tE 
Хопика: TE 0000205 ха? отоштійу ёуюр «3:0Аоуоу Ý Еаъ- 

т ка? побтесор Ва ав rë Каутахор ри? вс та иамота 
фос бу, (St аттоб yap хаё Яудроихр лоосӯА9е то faot- 
Aei) лёнрос хаё «6105, бт тє оіооѓто улоо тб ёхебуоы,. 

ғ ` ` ` є 2 ща. 

XÈ лао» хаё «ътдс побс TYV ѓіопёрцу иа доу копае 
є е а + ғ э 

одах, пс 00 раудцв 1106 алд деу дооифуце оф, 

(II, р. 1936—25) 

28. Cantacuzenus imperator 
castellum Beram oppugnat 

„АШ 232. Пой; иі» оду Ддуротебир Вит да тй» уоуаїна 
хатилву 6 Ватће?с йна Эгувтобоі rorat ха? доти? Nien- 
фбов Të двалбтоу naidi, ё Маоѓду сурйипов тду деуатеон, 
йдорагос ёуоуте стоатедвтдва биб тру има, (и yàg ла- 
оти Ве тб» пеифкти,) стоатіау те япиифи, бол фето g- 
жвов» подс таз ёх тфу Ао ибувоу хиё Тоби ёрб- 
ovg Еопифбвав. подс yho тоб; Тотоо» Омир ёліугуоиё»огс$ 
xio доу. Фи дохо» Mavovik 6 Тадхаунотис ха? 9 Фа- 
8000$ Геежууов ка? тогос ё тб ааа п9:ии1х010$ Па- 
Миооуов 6 Гобруцс, ка? 6 Глас Гейоуов оду тобто, ёлё 
9$ ths То didvuorsiyoy сърогквав обаце поАйс, Етвооъв ёпё- 
стувву аохортас̧ ди, бу поуку Бейотос Мор тойотфиа 
стритцубу 08 éni não тбу угмихду пд) фо» обуру котб- 
Мле ту Мато. пбувор Ô? räv xarà thv Фойхру бла- 
с@у об aðr лооотуву, dalt aout лод; Вас до; ovv- 
алвотуав?, пи той Еитиддо фору, 0 ат, пёрібу- 
тос ёа Вива 0, бходбицто айга хоз. айтдс 98 tovg 
тв 0100$ ёхор Матдиѓоу xai ЛЈауооқА zui тду руусикбс фдейз 

gòr айруу тбу Чобуррт, èri те "дуго Пиухбоупу тбу 
Фуғабуу ка збу еЧувифи xui xu?’ ик поошцкбугоу ойх’ 

dhiyovc, ту стратийи полду ха! дуаддли обайу ларадаво», 
257492 „Пдъротегубу кила Марти істаиёуоо rig деко“ 

Tyg Фифіхгадуос, поойлгилё те tævroð Kwvoravrivov тбу 
: Паоло} дроу, тор деолбтоу Шар» 100 доъхдс 10», ws де 
$ - - А r 4 ği г 
офтоб тбу дохосуто» Анте» tiva поопараохеаавиетос. 
< А ` р + - ‚6 0° айги подс Ховуду вфйотато ду Фери, «те лвов 
пин $ ; 

зс ойкар дедав, (Degpalais упо сърфие,) sire ко? oloyi= 

203 Касае се за Никифор Ш, епирски деспот. 

на ромеите и които трибалите завзеха по 
време на войната между императорите Ан- 
дрониковци, понеже владеещите ги ромеи 
ги предадоха. А този Хрельо прочее бе 
много богат и имаше под своя команда 
достатъчко войска и беше и по-рано голям 
приятел па император Кантакузин (бла- 
годарение на когото се беше присъединил 
към император Андроник). Той проводи 
пратеници при него и съобщи, че взима 
неговата страна, и сам го посъветва да се 
отправи по-скоро на Запад, тъй като там 
щял да има голяма изгода... 

28. Император Кантакузин обсажда 
крепостта Вира 

ПІ, 32. И така прочее императорът 
остави в Димотика съпругата си императ- 
рица заедно с трите й дъщери и дука Ни- 
кифор, сина на деспота”, когото ожени 
за дъщеря си Мария. Той не можеше да 
отиде на война поради възрастта си (защото 
бе още в началото на юношеската си въз- 
раст). Той остави конница, колкото мисле- 
ше, че ще бъде достатъчна срещу предсто- 
ящите нападения от страна на другите 
градове и от Византион. Защото освен 
дошлите малко по-късно имаше хиляда (кон- 
ници). Предводителствуваха ги Михаил Тар- 
ханиот и Георги Факрас и третият бе Йоан 
Палеолог, примикир?”“ на двореца, и за- 
едно с тях бе и Георги Глава. А понеже 
поселенията извън Димотика бяха големи, 
постави други осем началници, всеки от 
които командуваше хиляда стрелци. За на- 
чалник на всички остави брата на жена 
си Мануил Асен. Нито един от всички 
градове в Тракия не мина на негова страна, 
но всички се присъединиха към императри- 
цата освен крепостта Е.млитий?о%, която си 
бе изградил от самите основи още докато 
бе жив императорът. Сам заедно със снно- 
вете си Матей и Мануил и брата на жена 
си Йоан Асен, а освен тях и братовчеда си 
Ангел Пинкерн и немалко от благородните 
и от роднините си, като взе голяма и силна 
войска, напусна Димотика на пети март, 
десети индикт.??8 Той прати напред Kon- 
стантин Палеолог, син на деспота дук Ми- 
хаил, за да си приготви чрез него някои 
неща, които смяташе, че ще му бъдат от 
полза. А онзи веднага мина на страната 
па Сирги във Фере било че се страхуваше 
заради дома си (защото живееше във Фере), 
било че поради въстанието на градовете 

33 Примикир, т.е. дворцов маршал. 299 Крепостта 
Емпитий се намирала в Източна Тракия. ?98 Пети март, десети индикт през 1342 г. 
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ойигтос Ей thg röv под dnostualug, óe о? хита боб» 
Вас? ос Каутохооб урод та побуиота zogj атмос 

OÈ, като та прахтоиеуши 08 пиру уопатив člniðus na- 

осубтву, тих стража? Еушу ёотостолёдерову èy Bigg 
срдотаж Jè ézet volg {плос тоб иблов пад хоутов тоофйс 
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о0дір оти Лилу, р &таотото» убрводет тур ноту подЕ- 
pnv би побит, об др Евка 0908 gvvróroç ёлом- 

буке у. ahii дерини паовгув Ибуду , 008 noig тадодаубву 
ладинистет ЮТ 05. норахоё 98 ot Еудои бътес хиё 5 61105 

5:05 е Фудошбу въре гуиеуов, вие Фа тру Илоататиу 

дедогибтес, (157 убо Вши Мос протвроу фоворар xal жду 
похоти, В дисотцовр своб, arar хатиоубътес дгаротас 

Флер sig Вась Мда , ) sizs хай тоблф. д ть пор, пий. 

$0950 ТЕ хафтаритата #16 ра тад» бходотатеву Оргоор 

фи китискеойс, ка? 094’ коис wot протвуто 1055 negi 

вгиВасвов höyovçg, ёр толи 98 zai 6 В«гатвис обуу 
{х Bvtarriov уритбс беле, (01 yag dopar бс 19 фоой- 

го» вломоркето а тру бориб ийг з) йни оМуйс отра- 

TLWTEIG у, пефиелогров, тв tå 00000» даш ха:  Ва- 

aihe? Fid Каътихоъ труф тр 3 та увотаси Фублиотоу notet, а- 

vaotaa тобУМУ xelter тр отрахійо, Ес тир "Чувств! 
лбе 

М», Я Изодециио» $10 Васић Фос”. Ардроуйкот пдоптубреито, 

ёуёрьто. ха! падеж хомоохф» ду твоскос ха! вкобър 

иво. Ту yag др ке! лоб Хор» ха поюгостевтода 

тбу Зоуаддубъ в» Өгасалоубд zoug рдуйаоитас тлу вхейоу 

рё» пепоиршвз xai ивоизув раз, 6È та 160 doneg 

ха! прбтєрор по? атор дизообутоь, Виета ле JÈ т015 тё 

стратготаф, ос ви Bubarriov huer Еушу впоубиврос, ха! ёк 

тфу ката три бофиду хаќ “Родопди помкоу ойх бут» стий- 

бр съувйо дос, ойх бЪбнодо» да диис ngos тр Васо гос, 

(ло уйе Фр вх Вис дос жай tüy ВАУ ть та прйудато 

бубутоу тду под дхегуоу ёпатгтоаинёюос полено) ёуалето 

ойх Фууфдву, аа miäs ўнёрас одбу Фобуву, ded поААдс aot- 

09425905 anovdig ò Сир тт Вов, стоати. пентод» * 

(II, pp. 1954— 197») 

смяташе, че работите на император Канта- 
кузин не ще тръгнат добре. А императорът, 
макар извършеното да не даваше добри 
надежди, се разположи с войската си във 
Вира. Понеже мястото там не предоста- 
вяше в изобилие храна за конете (защото 
не можеше да пасат изобилно навсякъде 
поради сезона, тъй като пролетта едва за- 
почваше), той остана немного дни. А в 
тия дни се опита, ако може, да завладее 
крепостта чрез капитулация. Защото не 
желаеше да си я подчини със сила поради 
живеещите там монаси, тъй като виждаше, 
че ако я завземе със сила, не ще има друг 
изход освен манастирът да бъде разрушен 
по законите на войната. Поради това не я 
обсади сериозно, но само даваше вид като 
че се готви за обсада. А монасите, които 
бяха вътре, и другият народ, събран от 
полята, било че се страхуваха поради въ- 
станието (защото те преди това бяха хва- 
нали с измама стражата на императора и 
архонта, когото им бе поставил, и вързани 
ги бяха пратили на императрицата)” 27, било 
и поради някаква друга причина, се за- 
щищаваха най-упорито от стените, които 
бяха твърде здрави поради съоръженията 
си и не искаха да дадат ухо на предложе- 
нията за споразумение. А също и Йоан 
Ватаци (като тръгна) тайно от Византион 
през нощта с малко войници (тъй като обсаж- 
дането на крепостта по споменатата причина 
не бе сигурно) подчини крепостта на импе- 
ратрицата и направи безнадеждно завзе- 
мането й от император Кантакузин. Като 
се вдигна прочие с войската оттам, той 
отиде в Анастаснопол?8, който от император 
Андроник бе наречен Перитеорион. И го 00- 
саждаше в продължение на двадесет и 
четири дни. Защото бе изпратил да съоб- 
щят и на Хрельо, и на протостратора Си- 
надин за своето пристигане в Солун и очак- 
ваше да разбере дали мислят за него съ- 
щото, както и преди. А Ватаци заедно с 
войниците, с които дойде от Византион, 
и с немалка войска от градовете в Тракия 
и Родопите, която все пак не бе равностойна 
на войската на императора (защото бе на- 
товарен с войната против него от импера- 
трицата и от другите държавници), вър- 
веше не близо, но бе на разстояние един 
ден път, като внимаваше много да не срещне 
войската на императора... 

207 ЕФ А, ра ЕА У “ Императрица Ана, съпруга на Андроник ИТ Палеолог. 298 Анастасиопол, крепост до Пери- 
теорион. 
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Аппае атісі 29. Imperatricis 
regi, Älexandro, Bulgarorum 

servire malunt 
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29. Приближените на императрица Ана 
замислят да минат на страната на царя 

на мизите Александър 

ПТ, 34. Като се споразумяха така??, 
те отидоха при императрицата. Те я по- 
здравиха и казаха: „Всички ние и най-вече 
патриархът бяхме сред първите приятели на 
Кантакузин и се насладихме на многоброй- 
ните му м големи благодеяния. Докато 
той беше благоразположен към вас, импе- 
раторите, и смяташе да постъпва справед- 
ливо, и от пас никой не само не се осмели 
да воюва срещу него, но и да му противс- 
речи. Откакто той замисли несправедливи 
и противозакопни деяния и се втурна да 
убива децата на императора, който много 
го беше обикнал, и да заграбва ромейската 
империя, ние се отвратихме от памерението 
му като печовешко и нечестно, вдигнахме 
открито война против него заради вас и 
навредихме извънредпо много нему, на рода 
му и на близките му. И сега дойдохме до 
такова единодушие, че на драго сърце ще 
дадем не само пари, но и живота си, за да 
воюваме срещу него заради вас. И тъй, 
когато ние показахме към вас, императо- 
рите, такова благоразположение и преда- 
ност, би било несправедливо, като ни из0- 
ставяш и като пренебрегваш напълно на- 
лето спасение, да сключваш мир заради 
своя Изгода с най-големия неприятел, ако, 
разбира се, от този мир последва някаква 
полза, а не някаква вреда, по-страшна 
от всичко, което ще се случи по време на 
войната. Защото това, което ти си казала 
миналата пощ за мира с него, не остана 
скрито за нас, тъй като е било казано пред 
мпозина. Ние единодушно решихме, че той 
е неприятел, тъй като замисля и вече прави 
най-страшни неща срещу тебе и децата ти 
и затова, що се отнася до нас, ние се по- 

старахме да му навредим, доколкото е 

възможно. Ако ли по някакви причини 

мирът трябва да се сключи по-скоро, сега, 
ние не ще се противопоставим на явилия 
се сгоден случай, ако само бъде одобрен 
единодушно от всички нас. Защото най- 
малко се грещи, когато решението се взима 
от мнозина. Ако прочее, както узнахме, 
ти склониш и приемеш нашата молба като 
справедлива, всичко би било извънредно 
добре. Ако ли пък ти сама си решнла друго- 
яче, кажи ни открито, та всеки, както може 
най-добре, да се спасява. Но всеки от нас 
е доверил мнението си, което има за насто- 

209 Велукият дук Апокавк и патриархът се споразумели да отидат при императрица Ана и ла 
я разубедят да не се съгласява на един евентуален брак между сина й и дъщерята на Кантакузин Елена 

38 Гръцки извори За българската история, т. Х 
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210 В вепреведения пасаж се говори за коронацията на Йоан У Палеолог, 
#1 Става дума за майката на Андроник ПТ Палеолог. Палеолог. 

ПІ и втора съпруга на Михаил 111 Шишман. 
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ящето, на патриарха като на духовен баща. 
Затова ти ще можеш да разбереш от него 
по-добре нашето отношение." Като казаха 
това, патриархът заповяда веднага да се 
оттеглят. А сам, като остана насаме с импе- 
ратрицата, каза: „Кой зловещ демон те 
накара да решиш това, което не само е 
безполезно, но и почти невъзможно? А 
какви доказателства имаш, та мислиш, че 
Кантакузин може някога да има прия- 
телски чувства към теб и децата ти? Защото 
той не е бил онеправдан нито от императора, 
нито от теб по-рано, но след като в продъл- 
жение на много време бе вкусил много 
блага, за кратко време забрави всички, 
кроеше заговор не само против властта, 
но и против сигурността и с какво основа- 
ние би му се вярвало в бъдеще? И то, когато 
по време на войната мнозина, изглежда, 
бяха настроени зле към него. А знаеш, 
че на привикпалите да управляват и да 
бъдат почитани от всички това никак пе 
допада. А ако наистина с течение на вре- 
мето мирът с него стане необходим, по- 
добре да го направиш ти със съгласието 
на всички, което мисля, че е от обща полза, 
отколкото да пренебрегнеш другите и не- 
обмислено да правиш това, което ти хрумне. 
Наистина, ако и сама се съгласиш с молбата 
им и дадеш за в бъдеще някаква гаранция, 
че никога не ще нарушиш обещанието си, 
тогава и те самн с готовност ще се сражават 
изобщо на твоя страна и с парите, и с те- 
лата си, и не ще пощадят собствения си 
драгоценен живот, ако трябва, за да го 
дадат за твоя изгода. А ако разберат, че 
мислиш другояче, страхувам се да кажа 
и не с редно да го крия, че всички са на едно 
мнение и с клетви потвърдиха единодуш- 
ното си решение да убият теб и децата ти, 
а като завземат Византион, с оръжие да 
се отбраняват, биха предпочели повече да 
робуват на царя на мизите Александър, 
като предадат града, отколкото да имат за 
господар латинците от Венеция или Генуа 
или пък Кантакузин...“ 

80. За българската царица Теодора 

ПТ, 36...26 След като тя умря, 2+ ce- 
страта на император Андроник, която преди 
това се бе омъжила за царя на мизите Ми- 
хапл, а след неговата смърт се върна при 
брата си и напусна двореца, реши да се 
замонаши и от Теодора“ се преименува 

син на Андроник 111 
212 Теодора била сестра на Андроник 
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213 Полистилон, т.е. Перитеорион. 
Қавала. 

Вж. Иречек, 

15 Филипи — двес развалини между Кавала и Драма. 
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на Теодосия. Като узка, че майката на 
императора умпра и отвръщайки един вид 
за получените преди това от нея много 

добрини (защото тя бе благоразположена 
много към пея), отишла в затвора при нея 
и останала до смъртта й. 

31. Императорът Кантакузин замисля 
поход срещи Солун и завладява Мелник, 

За въстанието на зилотите 

ПІ, 37. А императорът Кантакузин, ко- 
гато не можа да завземе Перитернон, а 
сметна, че е необходимо да отиде към Солун 
колкото може по-бързо, реши, че трябва 
да съобщи преди това на протостратора 
за пристигането си. А като научи, че Сирги 
е пратил войници и пази пътищата да не 
му донесе някой тайно известия от някого, 
сам измисли следното срещу неговото ко- 
варство. Заповяда на двама войници еди- 
ният да се съблече и с вързани на гърба 
ръце да бъде каран като затворник, а дру- 
гият да го води. А ако тия, който пазят 
пътищата, ги срещнат, водачът да казва, 
че си е загубил коня и не го е намерил, но 
(намерил) само юздата у този човек. И като 
си поискал и коня, той не му го върнал, но 
твърдял, че по пътя е намерил само юздата. 
Затова вързан го кара при чичото на импе- 
ратора, за да бъде подложен на разпит 
от него и да върне коня. И заповяда за- 
творникът да твърди същото като водача. 
По този начин те преминали покрай стра- 
жите и после всеки отишъл, където му било 
наредено. Наистина те направиха така, как- 
то бе заповядано, и като останали незабе- 
лязани от стражите по пътищата, отишли 
при протостратора в Солун. А императо- 
рът, колкото му бе възможно, се погрижи 
много за сегашния Полистилон?8, наречен в 
елинско време Абдера, крайбрежно градче, 
възобновено преди това от него, което не 
се отметна тогава поради старото си благо- 
разположение към него, даде на жителите 
като помощ храни и войници. Сам с другата 
войска, като премина покрай крепостта 
Христопол?", се разположи на лагер във 
Филипи”. След това, като се вдигна оттам 
и като се отправи на път, срещна изпрате- 
ния преди това от него при протостратора 
човек и друг един от неговите слуги, които 
носеха писмо от протостратора, с което 
съобщаваше, да не идва сега при него, по- 
неже не може да предаде Солун. Но да дойде 
при него, след като Хрельо и войската му 

пос.съч., с. 389. 214 Христопол — дн. 
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(бъ Рока хай: 

се присъединят към него. А императорът 
веднага бе обхванат от страшно подозре- 
ние, понеже нещата не вървяха според 
желанието му, но все пак реши, че по не- 
обходимост трябва да отиде по-нататък. 
Той пристигна при Драма и се разположи 
на лагер при някакво село, наречено Ко- 
дониана?: 6. А протостраторът и без това се 
страхуваше от зилотите?! в Солуп и прояви 
нерешителност и колебливост в работите 
и не се осмели да се намеси открито в бор- 
бите. А съпругата му тогава го смути твърде 
много, съобщавайки му с писмо от Визан- 
тион, че тамошните големци, като узнали, 
че общува с Кантакузин, тя, Децата и близ- 
ките му били заплашени много страшпо, 
ако не престане да злсумишлява по този 
начин. Затова го молеше да внимава, за 
да не им причини непоправими злини. 
Поради това той забрави идването й при 
императора, оправдавайки се със съюза 
с Хрелю, за да обмисли междувременно 
кое е най-полсзно за него. По това 
време императорът се разположи на лагер 
в Кодониана, като проводи пратеници 
при Хрелю и му заповяда да дойде 
при него според уговорката. А той призпа- 
ваше, че по-рано и сега е не по-малко бла- 
горазположен към него, но се страхувал 
от ромепте, конто воюват с него, да не раз- 
грабят имуществата му, които били пръс- 
пати в неукрепени селища. Защото градо- 
вете, конто владеел преди това, намирайки 

се под властта на владетеля на трибалите, 
бил предал на императора, което и сам 
знаел по-добре от другите. А цялото му 
имущество било в околностите на Мелник. 
Поради това не могъл да дойде при пего, 
ако не си подчини преди това Мелцик. 
Така той, уверен, че нищо не ще загуби от 
имуществата си, щял да се сражава с готов- 
ност. Изведнъж императорът реши, че всичко 
е безизходно. Тъй като сметна, чепе ще бъде 

от полза за него, ако се върне ог Македо- 
ния, не е изгодно да отиде на Запад, пре- 
небрегвайки съюза с Хрельо и протостра- 
тора. А реши, че е по-добре да завладее 
Мелник, ако би могъл да го привлече на 

своя страна доброволно. Защото поради 
местоположението и твърде силното укреп- 
ление на града пе беше възможпо да бъде 
превзет с оръжие. И той проводи пратеници, 
като тайно преговаряше с тамошните си 
приятели за предаването му. А Сирги от 

213 Кодониана, село до Драма. За него вж. М. Динић. Вета, Охмучевий, историја и предање 
Зборник радова Византолошког института, 9, Београд, 1996, с. 101. р р ’Зилоти — революционна партия 

която организирала и вдигнала на 2a населението в Солун и други о дове pany едрите земевладелци 
Вж. Острогорски, пос. съч., с. 476. — Ангел ов, пос. съч., с. 84, 
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Фере заедно с митрополита на града, който 
изпитваше същата омраза към императора, 
и с епарха Мономах (защото и той беше 
дошъл при него от Тесалия) изпращат 
съгледвачи в лагера, за да разузнаят колко 
голяма бе войската на императора и какво 
ще прави... 

ПТ, 38. Наистина така той показа, че 
те не мислят справедливо за него.?!8 А сам, 
когато приятелите му в Мелник го повикаха, 
за да завземе града, прати войска и го 
завзе, а след това постави за началник па 
града брата на жена си Йоав Асеп. Рабо- 
тата бе безнадеждна, преди да стане, а 
като стана, даде все пак голяма надежда. 
Защото, като проводи веднага пратеници 
при Хрельо, заповяда му да дойде при него, 
понеже желаното било направено. А онзи, 
изглежда, се радваше, че императорът е 
завладял Мелник, и казваше, че за него е 
премахната всяка причина за протакане. 
Но все пак още отлагаше привидно, за да 
оправи работите си, тъй като възнамеря- 
ваше да започпе вече войната и похода, 
а в същиост пе желаеше да се изложи на 
риск, но без усилия да се възползува от 
благоразположението на императора. А им- 
ператорът, като видя, че клони към про- 
такане, отгатвайки замисъла на казаното, 
остави за началник на Мелник брата на 
жена си Йоан Асен с войска, която считаше, 
че ще е достатъчна за гарнизон на града. 
А сам заповяда другата войска да остане 
в лагера, а заедно със синовете си Матей н 
Мануил и само с триста войници се стправи 
бързо на път и на сле диня деп пристигна 
там, където бе Хрельо. А опзи го прие ра- 
достно, като прекара с него деня и нощта. 
На следния ден заедно с него и войската 
той отново се върна в лагера и като при- 
стигпа с Хрельо, войската се изпълни с 
ГОЛЯМА радост. Защото той бе могъщ не 
само с оръжие, коне м пари, по и бе твърде 
опитен в командуването. Той знаеше да 
подкрепя приятелите и да пакости извън- 
редно много па пеприятелите. И поради 
това реши, че съюзът му с него бе много 
желан. А протостраторът в Солун, както 
казахме, бидейки нерешителен и обмисляй 
към кого от императорите да се црисъедини 
открито, се показа още по-колеблив в 
работите. И като видя, че за кратко време 
са се увеличили така наречените зилоти, 
които желаеха да воюват срещу император 

213 За него, т.е. за Йоан Кантакузин. В предишната гл. 37 от Историята си Кантакузин обяснява 
подробно, че ие мисли злото на наследниците на Андроник ПТ, че нее желаел властта, както го сбвиня- 
вали, а се е стремял да се прекрати гражданската война. ? Т.с. към Йоан Кантакузин ил» към Йоан У 
Палеолог. 
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Кантакузин на страната на император Па- 
леолог, той, от една страна, сестрахуваше да 
не бъде уличен, че е станал открит привър- 
женик на партията па Кантакузин (защото 
дъщеря му и жена му, които бяха във Ви- 
зантион, и цялото му имущество не му поз- 
воляваха да прави това, което иска, и се 
страхуваха да не би заради него да се из- 
ложат на големи беди), а, от друга страна, 
понеже не само войската от солунчани, 
конто не бяха малцина, но и заможните 
граждани, които държаха за партията на 
император Кантакузин и на които разчи- 
таше, че ще надвие зилотите, когато поиска, 
проявяваха безгрижие. А те поради нере- 
шителността му се бяха  одързостили и 
подтикваха народа срещу динатите, понеже 
протостраторът вече реши да вземе стра- 
ната на партията на Кантакузин, и като 
нападнаха дружно, изгониха от града около 
хиляда души. Настана малка схватка със 
стрелба с лъкове, бяха ранени и неколцина 
от слугите на протостратора. Бяха пле- 
пени и неколцина от динатите, които не 
можаха да избягат заедно с другите при 
първото нападение. А зилотите си подчи- 
ниха града и се насочиха към домовете 
па бегълците, разрушиха ги и разграбиха 
имуществата им. Те извършваха и други 
неща, които бяха естествени за хора, по- 
тиснати от бедност и доведени до безумие 
поради изобилие от богатства. Те достиг 
наха до такова безразсъдство и дързост, 
че като се осмеляваха да вършат най-страшни 
неща, грабнаха кръста от светия храм, 
служеха си с него като със знаме и казваха, 
че воюват, водени от него, а в същност 
бяха водени от неприятеля на кръста. И 
ако някой от тях имаше разправии с ня- 
кого поради лични недоразумения, граб- 
ваше кръста и се понасяше срещу дома 
уж по повеля на кръста. И трябваше вед- 
нага да се унищожи из основи поради бе- 
зумния устрем и желание за плячка на 
следващия го народ. И тъй в продължение 
на два-три дни Солун бе опустошаван като 
че от неприятели и се виждаше, че с него 
бе стапало всичко, което става при превзе- 
мапе на градове. Защото победителите през 
нощта и деня обикаляха на тълпи, служеха 
си с викове и крясъци и нзнасяха и влачеха 
имуществата на пленените. И победените 
със стенания се криеха в храмове, доволни, 
че не бяха загинали веднага. А след като 
бяха погубенн тия, конто трябваше да бъдат 
убити, и суматохата престана, зилотите 
веднага от най-бедни и незачитани ставаха 
богати и прочути, всичко вършеха на своя 
глава и тормозеха средните граждани, като 
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ги принуждаваха или да живеят нечестно 
като тях, или обявяваха благоразумието 
и благоприличието им за кантакузинизъм. 
Това ставаше в Солун. А когато протостра- 
торът бе прогонен заедно с войската и знат- 
ните, пристигна в Гинекокастрон (той и 
по-рано го владееше с гарнизон, тъй като 
обикновено се намираше под властта на 
управителя на Солун), разположи се там 
за нощуване п навреди на Солун, като 
плячкосваше и покори всичката земя H3- 
вън стените. Защото тия, който се нами- 
раха вътре, не можеха да се противопоста- 
вят на тия отвън. А изпрати (човек) и при 
император Кантакузин, който се намираше 
още в Халкидика. Той му съобщаваше, 
от една страна, че е изхвърлен от Солун, по- 
неже народът и зилотите се били опълчили 
срещу него, а, от друга страна, му даваше 
сериозни надежди, че ако дойде бързо, 
лесно би подчинил града, тъй като и тия, 
конто се намирали вътре, изобщо вече не 
щели да се надигнат (измежду тях имало 
още такива, които държелп за партията на 
Кантакузин, но от страх следвали зило- 
тите), а и понеже тези отвън били много 
силни. Прочее императорът реши, че от- 
всякъде е заобиколен от нещастия, но все 
пак възлагаше надежди за спасението н 
победата на бога, който управлява всичко. 
Той обмисли с Хрельо нужното и определи 
деня, когато той трябваше да дойде пои 
него, след като уреди работите си у дома, 
а после, като взе немалка част и от вой- 
ската си, със своите хора бързо потегли 
при протостратора. Междувременно той пре- 
мина покрай Рендина, някаква крепост, от- 
стояща па един ден път от Солун, която 
му се предаде доброволно. Като и остави 
началник н гарнизон от двеста войници, 
сам пристигна п се разположи на лагер в 
Лапгада, недалеч от Солун. А войската 

Византион заедно със стратезите Андро- 
ник и Тома Палеолозя пристигнаха BDE 
Фере. Те взеха и Сирги, който водеше 
войска от Македония, и епарха Мономах, 
който участвуваше в похода със своите 
хора, и като минаха покрай лагера му, 
пристигнаха в Солун. Императорът прекара 
нощта там, за да пе изглежда, че От страх 
се отдалечава от тях, з на следния ден се 
вдигна и дойде при Галик, някаква река 
до Солун, където протостраторът и бегъл- 
ците от Солуп, около хиляда души, се 
бяха събрали. Те слязоха от конете, за да 
направят това, което подобава на идващи 
при императори. Пръв прокостраторъг се 
приближи пешком и целуна крака на импе- 
ратора, след което и останалите се прибли- 
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просесдир Opola; Нит) TE ха? айтдс яоогостоатопв 
ні» Спо той Yanou хррав ито ето стод F арс 

ОИ пах ‚ лавр #906 дотетбъ вирши хо! Рае- 
ли» Едет, поЛбтатб те отритоледетайияус а ХР таи 

зухги, вап Ес 92 пос сигсфитода ха? тойс ду ув мамоти 

yoi» фойда» yov negl tuvrós, Foure ва гог лоси at- 
105 200 намета ед ни та бтабда лосу: нате хаё ğyð- 
yis TÖxOY вледео 1006 атой; вот: бріуиёуон; ; ёр dàhodu- 
219. прогоотфагов 08 хаё 0! фу «де; та pir рервидивиа, 
Фра, втабда ог) авъ9с ара“ Ущиста 02 айебр охв- 
$ фадеъоу, 0,1 йу dozy duugéysy потеет, 

(И, рр. 239—237.) 

32. Ре expeditione Сапіасиғепі 
imperatoris contra Thessalonicam, 

Berrhoeam et Edessam facla 

Ша м, Ва ес dè gg тпу Тотгои и» вхкдаоер вх пу 
ту 'съридрабдас , ирди йо: repi TAV прахтеоу поойте- 
9ег, хаг вк жив 10 пафиатйивудр Фицатоу набі åvaðvpevov 
се, OG ви полду TOV Ира ду биб п д 200 6301004 

TOG 0105045 реинто avtog, o 5’ Феб оэ. лауте ре с, 
хо! 00де то паріотингуоу ваша Муну фас. 9 тв 
740 êr Воить тъуадес шета Ваш ос бери гуа 
Ихдоиго 1005 ср блотиубау пе Ововидор ус ха! Бу длдото 
ахойго тоў тё х0 thigĝar* ка Я (Әла) страта ёр идщие 
jour, оу garg добу Хофобута та койуиата опфутес Buou- 
Ее хаё 0 ngwtogrostwæp ča Osooehovizéor то: Фърдаги, 
ос вдову той ёх боб Жо атдаттуоб тъ пол х«кгвуа- 

иёри ха? плода joy ду побовуеди , коддор izuhénavov, 
1055 ог хнбис Фот ок пери, каб лодс тъ puti- 
Аѓос рор лазтес ae #0002, olouevci тире со тоу nME- 

Фгодбигор нау Дерсу баба, Видів dè «с «ебе 
Аде yrun» PE yira fovhduevay собун», „та фр пой- 
yura” Einen 05 éravtiwg 7 она блугциеу kir, паре 
тє ботев dynor. иоетостойешо TE yho ки? Giosuhorizéwy 
oi та пибтера РОО, ойс iger тр? пбму žgovrag вбоетр 
каг та о орел, аа ай, дъускойо тех хой- 
санеъо, Есета“ DTE Оцос ха? oi духто? а 
таб први в лего ИЕ йіаогода: ее 
ТЕ тис дрлирйс huv ёхпелођецоиёзо ха Забфобит r 
ix Belaian ой „ еи 2000509100401 Тар, ғ убо 
ёцғАор, оди цу ènt rig лм айту ауеддр ёстобтопеёва- 

жиха подред по същия начин. И императо- 
рът поздрави протостратора, като кимна 
от коня. А останалите поздрави, минавайки 
покрай тях, показвайки пред всички бла- 
гия си нрав, и ги гледаше благосклонно. 
Те прекараха нощта там, разположени на 
лагер. А императорът запита протостратора 
и най-знатните от бегълците около себе си 
какво трябва да прави. Защото те знаели 
най-добре тукашните работи и той могъл 
да ги постави за водачи па идващите от 
други места. А протостраторът и бегьлците 
казаха, че и той сам много добре видял 
станалото и оставало да обмисли това, 
което смята, че е полезно да правят. 

32. Император Кантакузин 
се отправя на поход 

срещу Солун, Верея и Едеса 

ПТ, 39. А на следния ден императорът 
свика всички на събрание, като изложи 
пред тях мпението си за предстоящите 
работи, и заповяда всеки без хитруване 
да изложи мнението си, та от многото ка- 
зани неща те лесно да направят избор за 
това, което ще бъде полезно. Всички под- 
ред се колебаеха и никой не се осмеляваше 
да каже открито мнението си. Защото бе- 
гълците от Византион, дошли заедно с HM- 
ператора, понасяха много тежко неуспеха 
в Солун и бяха в безизходица, какво да йз- 
берат. И останалата войска бе отчаяна, 
виждайки, че работите не вървят по волята 
на императора. И протостраторът заедно 
с бегълците солунчани, като виждаха, че 
градът е взет от военачалииците ст Визан- 
тион и бе вече невъзможно да се възвърне, 
страдаха много, като си мислеха какво ли 
ще сполети техните близки. И всички из- 
чакваха мнението на императора, като смя- 
таха, че той ще намерп за тях някакво ре- 
шение срещу заобикалящите ги злини. А 
императорът, като видя, че никой не желае 
да си каже мнението, рече: „Всички виждате 
ясно, че нещата вървят обратно па надеж- 
дите ни. Защото протостраторът и нашите 
привърженици солунчани, който трябваше 
да намерим, че държат града H че са подпо- 
могнати най-много от тях, са прогонени под 
ударите на злата съдба. И народът, и оста- 
налите там, за което се надявахме, че той 
или ще ги убеди да се присъединят, или ще 
ги надвие с оръжне, не ще се присъединят 
към нас, понеже се опълчиха срещу нас 
поради грабежите и се надяваха на войската 
от Византион. Защото ако имаха такова 
намерение, те не биха се спотайвали, ко- 
гато аз бях на лагер почти пред вратите 

ча, № 
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тир ‘Perriyar xaraheheiupivy poouvgë дйуаци пооавутис 

неба, wç хататоѓуну Обои ох Футиирто, (7 yag ёх 
Вобаут!бъ отоитей od ходи? Фотєроу бпохеюођогі,) xai фи 
Гъмикохаатовр дугишу биогау хатамибутав те ст el- 

А Ра A - ` R. SEE 
оос беха, TA ИА; отроти? диаВдугис абтобс тбу др, 
ес Воо» усубоби ха! "Едсодау та пигтесв опира 
бд. ёхауюу 08 хоатдашоти ot те Өғсаилоѓ обоза 
сіу ата хаё "Икаорими хе? то «До легропябу, леди 

сли гиду афр» хооодеуђиг»о, тотуу 88 пооодивойаь 
бораны 000215 дуЭ(атав ие ва зе y АА а гмбртев THG 

Фоуйс пиргев пефауюбцоонвв биі, g то для Вшодви- 
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тас̧, т> Око иамати кино деакецагуо» ка! тауєѓас TAS 

вхо = дєорёуагт. purega иди әбу тиня, ка! TYP 

ом», $ вуса: NEDE та Вон уау зи (а ёххилллрах ёбед 

вар, TOTE negi дасі Jvorosir хаб 56 доайайи: колика 

Фу тоб Зико g puho tavroiç кродтрве» orz вйеЛоутес“ 

прорнеса дЕ таза стувроутвс odz dvaysaltg, Феходиби тро 
лов. ос 62.0 Развод ёлбкето, татуу вусі prov фа-. 

охор Фр Фу т9; пафобав Миитеатитрр убил’ „GAR eÈ 

им, но биха се явили било като изпратят 
общо пратеничество, било като някои от 
тях тайно биха влезли в преговори по соб- 
ствена ипициатива. Фактът, че никой не 
излезе, е доказателство, че мнозинството са 
решили да gGI0BAT срещу нас и че ако HIKON 
са били наши привърженици, те са се Co- 
разумели с другите от страх да не постра- 
дат зле. Поради това аз пе смятам, че трябва 
да останем тук зарадп напразни надежди. 
Прочее не в справедливо заради загубата 
на града да се отчайваме от войната изобщо. 
Защото наистина ние не ще имаме винаги 
във всичко успех. Присъщо е на мъдрите 
мъже и на тия, които имат здрави мисли, 
да не се забравят при успех и да не падат 
духом в нещастието, като се отказват да 
се съвземат отново. Но трябва да вървим 
напред, като уредим тукашните работи, 
както трябва, които са по-благоприятни 
за нас и са твърде надеждни. И тъй, аз мисля, 
че трябва да увеличим повече силата на 
оставения в Рендина гарнизон, за да може 
да нападне Солун (защото войската от 
Византион ще се оттегли след известно 
време), и да оставим също такава войска в 
Гинекокастрон поради същата причина, а 
сами заедно с другата войска да преминем 
Аксейон и да отидем във Верея и Едеса, 
градове, конто са на цаша страна. А като 
ги сиечелим, и тесалийците, и Акарна- 
ния За, и останалият материк, който OT- 
давна чакат моето пристигане, веднага ше 
минат на наша страна.” А след като добием 
такава сила, никой не ще смее вече да се 
противопостави, но всички ще минат под 
наша власт илк доброволно, или прину- 
дени с оръжие.“ Императорът каза това и 
протостраторът заедно със съмишлениците 
си и най-вече бегълците от Византион“ 
негодуваха и бяха Изпълнени със страх t 
безпокойство. Те смятаха, че скитането ще 
бъде безкрайно, ако трябва да обикалят 
Акарнания и Епир, понасяйки мъките на 
похода, почеже бяха изпаднали в тежко 
положение у дома си и молеха за незабавна 
помощ. Наистина те се страхуваха открито 
да възразят и да кажат собственото си 
мнение за казапото. Те не желаеха да взе- 
мат върху себе сч това петно, а именно, 
че не са разположекн към императора и 
че падат напълно духом в тежкия момент. 
Но те привеждаха някои маловажни до- 
води и пречеха на работата. Понеже импе- 
раторът настояваше, казвайки, че това е 
единственото кай-полезно мнение в настоя- 

218а Област в Средна Гърция. 229 Бегълците от Визентиси: става дума за привърженицизе ва Кант 
такузип, избягали с" Цопиград, който се намирал в ръцете ча неговите протевваци. 

59 Гръцки извори за българската история, т, Х 
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22 Гссподарят па трибалите, 

‚ вам, 

— Йоан Кантакузии, История 

щия момент, протостраторът рече: „Но ако 
заистина не знаеш това, царю, че войска 
от трибалн вече много време стои около 
Едеса н я обсажда и че там трябва да минем 

бон, за да влезем в града, това би било 
друг въпрос. А ако знаеш, много се учуд- 

че ти, който си такъв човек и имащ 
голям опит в командуването, ни заповяд- 
ваш в сегашната гражданска война да се 
насочим срещу трибалите, когато дори и 
само те да бяха, най-трудното нещо би било 
някой да нм се противопостави.“ А импе- 
раторът каза, че не знае абсолютно нищо 
за обсадата. Защото господарят“! на три- 
балите е проводид пратеничество при него 
още когато бил в Тракия, за да сключи 
договор и съюз. Поради това и смята, че 
той не ще воюва срещу нито един ромейски 
град. Ако ли онзи развали договора, стане 
неприятел вместо съюзпик и прати да об- 
сажда наш град, кали ние най-много трябва 
да се стараем тня, които най-вече могат 
те да освободят града от нещастието и да 
донесат за тях и себе си спасение и да за- 
служат тяхното благоразположенне и това 
на другите. Дори да нямаше някакви и2- 
гледи за нас за пякаква полза от войната 
аз смятам за най-голяма полза само това, 
че отърваваме изпадналия в опасност ро- 
мейски Шар Поради това аз вече ие съ- 
ветвам да се насочим към друго вещо, но 
открито решавам. А ако ти H твонте съмипле- 
ници смятате, че е долно да се всюва с 
трибалите заради обсадените ромен, аз сам, 
заедно с тия, ковто ме следват от дома, 
ще потегля срещу тях, а вие останете H 
чакайте нашето завръщане в Гинекокаст- 
рон.“ И той извести веднага с тръба вой- 
ската да потегли. А протостраторъг и бе- 
гълците-съмишленици на императора от BH- 
зантиоп тогава смятаха, че е позорно н 
долно да останат, а и с подозрение се от- 
насяха да го придружат, понеже скита- 
нето щеше да бъде безкрайно. Поради това 
самн, колкото можаха, се опитаха да по- 
пречат па похода на императора и подка- 
няха другите тайно да размнелят, изтък- 
вайки липсата на необходимите провизии, 
както и сраженията и войните, а също я 
това, че никой от градовете пе с приел 
доброволно императора. И доколкото мо- 
жеше, те не пропуснаха нищо, за да потое- 
чат да следват императора. Поради това 
те внушаваха цемалък страх у войската 
и я подбуждаха да пристъп: към бунт. 
И наистика Hakot си Котеаний, като убель 
около стотина други солунчани, пръв се 

т.е. сръбският крал Стефан Душан. 
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(il, рр. 237—248) 

отцепи от императора и се върна в Солун. 
А направиха това, лонеже не желаеха да 
воюват на страната па императора H не 
можаха да понесат нещастието на близките 
си и заплахгте от Византион. Защото TA- 
мопшите управители ч тия, които воюваха 
с императора, не само не пзпратиха прате- 
ничество при NETO и не водиха зазговор изоб- 
що за това, но не отговориха нищо, макар, 
както казахме, той да Се проводил пратени- 
чество два-три пъти, а подиграха мпого 
пратениците и ги третираха много зле в 
затвора. А ежедневно тайно разговаряха 
със съмишлениците сн н обещаваха, че 
ще ги облагодетелствуват извъиредно много, 
ако се отцепят от пего н, обратно, ако не 
се подчинят, не само ще загубят собстве- 
постта си и имуществата и ще ги предадат 
на други, но и ще причинят много мъки 
на децата и жените си. Това изглеждаше 
страшио за по-благородните, KORTO най- 
веце се лишаваха от големи доходи. И TO- 
гава, като си помислиха за тия неща, за- 
exa се с всички средства да попречат ка 
императора да се отправи на поход по да- 
лечни места, смятайки, че ако попречат, 
ще го насочат към нещо друго по-иолезно. 
А императорът, държейки за първочачал- 
пото решение като добро, се вдигна от ла- 
гера и дойде до Аксейос, за да го премине. 

Следваха го и останалите, едни доброволно, 
а другн по принуда. Така се случи, че в 
планините се изляха проливни дъждове 
и реката стана непроходима поради наводне- 
нието. Те се разположиха на лагер там H 
останаха, за да преминат, като спаднат 
водите. А те придойдоха още повече и имаше 
опасение, че не ще му позволят да премине 
скоро. Във войската започна да се чувствува 
липса на храна. А императорът виждаше 
че и преминаването за тих не е лесно п че 
войската има нужда от храпа. Затова иро- 
тив волята си и с голямо пеудоволствие, 
като си спомни появилата се ери пречка 
при Хеброс, н уплашен да не би лак сегат- 
ната обстановка да стане причина за големи 
нещасткя, помисли си, че към KOHTO бог 
е благосклонен и цялата природа им по- 
мага, а към които е враждебно пастроея, 
от тях и природата се отвръща. И тъй той 
се върна в Гинекокастрок с намерение да 
се върне отново, щом войската се снабди с 
храна. Той се вадяваше, че дотогава и 
реката ще стане проходима. А протостра- 
торът н останалите се зарадваха на неспо- 
луката и радостни се върцаха. 
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IH, 40. А в същия ден и великият дук 
Алокавк пристигна в Солун от Евбея? 
със седемдесет кораба. Мислеше, че той 
не ще допринесе нищо във войната срещу 
императора, понеже неговата сила бе във 
флотата, а император Кантакузин воюваше 
по суша. Затова той обикаляше островите 
и като показваше силата си, дойде до Ев- 
бея. После, когато дойде време да се върне, 
реши, че трябва да отиде и към Солун, 
за да покаже и там силата си. А когато 
пристигна, веднага научи за разногласието 
във войската на императора. Той веднага 
съобщи на протостратора и на сстаналите 
за пристигането си и обещаваше много неща, 
ако се отцепят от императора и минат на негова 
страпа, пли в противен случай той ги за- 
плашваше, че ще постъпи много зле и ще 
прояви голяма суровост спрямо близките 
им. А протостраторъг и по-рано заради 
близките си се страхуваше да участвува 
в похода заедно с императора, както ка- 
захме, и не желаеше да участвува заради 
него в далечни и тежки походи, и затова 
веднага радостен прие условието и поиска 
гаранция от великия дук за предишните си 
деяния. И тогава този ги даде радостно и 
обещаваше всичко на драго сърце. А след 
като за станалото веднага научиха и Apy- 
гите, които мислеха същото като прото- 

стратора, изведнъж немалък смут, страшно 

безредие обхвана войскага, 
понеже едни вече решиха да се отцепят, 
а други, както бе естествено, поради тях- 
ното отцепване се уплашиха и бяха обхва- 
нати от лощи предчувствия за бъдещето. 
И императорът видя, че войската е сму- 
тена, и като повика най-виновните за от- 
цепването, каза: „Приятели, нищо не води 
така към липса на смелост и малодушие, 
както желанието да живееш охолно и стра- 
хът от загубата на имота. А нашите предци 
римляните, конто не бяха с такива разби- 
рания и за малко не бяха завладели целия 
свят, се излагаха на всякакво напрежение 
за слава и да не изглежда, че са по-слаби 
от пеприятелите. Затова не само не избяг- 
ваха случайните затруднения, но и в го- 
леми нещастия, когато загубваха начални- 
ците си и цялата войска във войните, никак 
не загубваха храбростта си, нито падаха 
духом, но смятаха, че изобщо по-скоро 
трябва да изтърпят всичко, отколкото да 
робуват на неприятелите. А пе зная защо 
виг, като вн сполети нещо или изпаднете 
в някакво нещастие, макар да сте страшни 
за неприятелите и те да са ви нарекли 

объркване и 
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желязна тояга, вие вместо такива веднага 
ставате плашливи, страхливи н несвобо- 
долюбиви и сте готови сами да се предадете 
доброволно на неприятелите, без те да са 
положили някакъв труд, за да ви победят. 
Защото не сме побеждавани в нито едно 
сражение с тях, нито работите HH са TOJ- 
кова безнадеждни, че да не знаем как да 
се спасим, освеп ако сами се предадем 
на неприятелите. А аз както отначало, 
така и сега съм убедеп папълнс, че никога 
не ще ви изосталя, но или заедно с вас ще 
надвия неприятелите и ще споделя и сла- 
вата, и изгодата от победата, или ако се 
случи да бъдем победени, ще падна в сра- 
жението, както подобава на свободни и 
храбри мъже. А ако вие, като си спомните 
предишната слава, пожелаете да се протн- 
вопоставите на опасността, и не ще искате 
уплашени като роби да дадете безкръвна 
победа на неприятелите, то ше решите 
най-хубавото н най-подходяшото за вас. 
А ако наистина толкова много ви е завла- 
дяла любовта към близките, че зарали тях 
да се излагате на най-срамни и долни неща, 
не трябва да сте така нерешителки да стра- 
дате непоносимо, но като се наредите от- 
крито в боен ред, да потеглите, накъдето 
сте решили. Защото не ви докарахме па- 
сила да ни служите, вито сега ще ви по- 
пречим, ако не желаете доброволно да бъ- 
дете с нас, но ще запазим и към вас, които 
си отивате, една и съща обич. Аз наистина 
виждам, че не поради слабост, но наплашени 
от спомена за близките си се принуждавате 
да правите това, което вне не смятате, че 
е полезно.“ Императорът каза това и сами 
те открито се порицаха силно, понеже от 
слабост към близките си се показаха не- 
заслужено страхливи и подли, После из- 
молиха прошка и поискаха да не се бавят 
повече, но да се погрижат някак си, какъ- 
дето и бог да гл поведе. И те потеглиха, 
като се сбогуваха и целуваха крака на импе- 
ратора. А той заповяда отиващите си вече 
да пе се смесват с оставащите, за да не 
настане смут и объркване, понеже не се 
знаеше кои остават. Той заповяда остава- 
щите да отидат при неговия отряд, който 
беше непокътнат (защото никой от тях не 
беше дезертирал) и който се памираше не- 
далеч. Веднага едните се отправиха към 
отряда, а останалите си отиваха, катс ми- 
наваха край императора и се сбогуваха. 
А той стоеше и отвръщаше с поздрав па 
минаващите покрай него, като че ли нищо 
особено не се бе случило, без да се появи 
по лицето му никакъв признак на скръб 
или смущение. Отидоха си не само тия от 
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Солун и от Византион и колкото имаше 
граждани от други градове, за KOHTO бла- 
говиден предлог бяха близките нм, и не 
само войници от населението в Димотика, 
а и мнозина от благородните и най-вече 
тия, конто изглеждаха, че са благоразпо- 
ложени към императора. Между тях се 
числеше и Алелмене, който бе използувал 
много императорското благоволение, който 
произхождаше от низините и от тълпата 
и бе станал много известен и прочут. На- 
истина императорът, виждайки го, че още 
докато беше момче, по природа е способен 
към хубави неща, че може, ако бъде обу- 
чен, да се прояви като най-добър в спе- 
циалнсстта си, постара се да го направя 
най-добър във всяка наука и най-много 
го обучи в красноречие и във военното из- 
куство. А той получи благоразположението 
на императора и стана не само богат, но 
и се издигна чад другите служители. Той 
се показа във всяко отношение най-добър 
н достоен за милостта на императора. На- 
ястина поради гордост смяташе, че никога 
не получава заслуженото, смяташе го за 
по-малко от това, което му се полага. И 
поради това се показа неблагодарен към 
господаря, който го облагодетелствува мно- 
го. И когато премина от частния живот 
при императора, пожела всичко да бъде в 
пегови ръце и да командува войската и да 
заповяда на всички, по-големи и по-малки. 
Понеже не постигаше това, негодуваше не- 
въздър жано. Защото императорът смяташе, 
че такива постове подхождат най-вече на 

близките по кръв и на по-знатните от оста- 
налите. А тогава, като стана отцепването 
на останалите в Гинекокастрон, и сам той 
намисли да отиде с другите във Византион, 
за да получи оттам това, за което бе до- 
стоен. Срамувайки се да се покаже небла- 
годарен за толкова добрини, той се опит- 
ваше да скрпе отцепването си. Защото 

като влезе в Гинекокастрон, изчакваше от- 

тегляпето на императора оттам, за да има 

по-късно благовидно оправдание срещу об- 
винителите си, че като бил останал поради 
някаква работа, отишъл по неволя с дру“ 
гите, понеже императорът се бил оттеглил. 
Императорът, понеже отгатна намеренията 
му, не се оттегли оттам, но изпращаше 
да го викат, докато той не се отказа от- 
крито. 

IH, 41. А когато и протостраторът при- 
стигна, за да се сбогува, най-напред той 
го укори за нерешителността и веролом- 
ството спрямо него, понеже пръв се насочи 
към отцепване, и склони останалите, конто 
се объркаха най-много заради него и се 
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предадоха на неприятелите като същи роби, 
и станаха причина за големи беди спрямо 
него, а също и за себе си. А след това му 
прости, понеже ие би могъл да отиде про- 
тив природата си. Защото това качество 
било присъщо не на мнозина и на незна- 
чителни хора, по на малцина и на много 
силните, който и предизрикват учудване 
най-много поради това, че не само се проти- 
вопоставят храбро на превратностнте и па 
затрудненията, но и считат, че са по-силни 
от самата природа. А той взе при себе си 
и Андроник Асен, племенник на жена 
му, който беше още дете. Той го взе при 
себе си, издържаше го, понеже баща му 
Мануил Асен? още бе в затвора във Вира, 
и му даде подходящо възпитание, както 
на децата си. Той каза на протостратора: 
„Като вземеш този мдадеж, син на твоята 
дъщеря, дай му пълно възпитание и съот- 
ветно образование (защото той ие би могъл 
поради възрастта си да устои на трудиости- 
те и страданията от похода). А ако скоро се 
върна при вас (защото мисля, че бързо 
ще се въриа, и то с голяма войска), тъй 
като се уповавам на пресветата божия 
майка и съм уверен в себе си, че не съм 
извършил нищо нередно, та заслужено да 
загина, пак ше взема момчето. А ако бог 
е отредил нещо друго за нас, върни го на 
баща му, понеже бог пе ни е позволил да 

доведем докрай това, което възнамерявахме 
за него.“ След това той се сбогува с про- 
тостратора н го отпрати заедпо с другите. 
А сам, за да покаже реликодушието си 
и че не трябва да падат духом в трудни 
моменти, поиска да обядва на това място 
и заповяда останалите да направят същото. 
След това, заобиколен от знатните и вой- 
ската, така ги ободряватше: „Другари по 
оръжие, на всички ви стана ясно, че се- 

гащното положение е изпълнено с големи 
трудности и смут. Защото надеждите, с 

които тръгнахме от дома, изчезнаха и за- 

губихме мнозина от тия, KOHTO воюват 3A- 

едно с нас, падвити не в сражение, но пре- 

дадени от тези, на който разчитахме, че 

ще воюват непрекъснато на наша страна. 

А аз и по-рано мислех, че никак нс е редно 
да се доверяваме на оръжия, коне и на го- 

ляма войска, но на непобедимата, запаз- 

ваща всичко, десница на бога, който NO- 

лесно прави слабите по-силни от негрия- 
телите и обуздава горделивите, ако изля- 
зат от кръга на възможностите си. А най- 

2% zy я + ДЕ 294 М. ии 7 Я] 

223 Андроник Acen бил племенник на Ирина, съпруга на Моап Кантакузин. Мануил Асен бил 

брат на Ирина, съпруга па Йоан Кантакузин. Той бил върховен воеиачалник на осемхиляден отряд от ROH- 

ници-стрелци, разположени в околностите на Димотика. Този отряд бил разделен на осем отряда, като 

начело на всеки отряд стоял отделен военачалник. Вж. Сал {асизепиз, ор. сіб, 1, р. 195, 13-7. 
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TRG Coys CAN адс Фкатепов глъ Фотро!цк ок длоууби- 

ге ле; А после таи, ПА ве 

вече сега, когато ни е останала само надеж- 
дата в бога, тъй като всяка друга надежда е 
загубена. Все пак някой би казал, че ние 
не сме пренебрегнали нищо човешко, но 
че сме потеглили от дома с по-голяма вой- 
ска от неприятелската и по-добра с всичко 
друго и че досега изглеждахме за неприя- 
телите страшни и непобедими, и че ние 
не сме сгрешили никога нищо досега по- 
ради безразсъдност или неопитност. На- 
шите съратници, размекнали се от слабост 
към близките, минаха на страната на не- 
приятелите страхливо н нерешително, въ- 
преки че ние вършехме, което трябва, и 
мислехме правилно, и все пак тяхпата 
страхливост не трябва да позори нашата 
решителпост, смелост и твърдост в неща- 
стието. Защото те, пренебрегвани, прези- 
рани и изтърпяващи всичко, което е спра- 
ведливо да понесат тия, които са предали 
оръжието си, освен злините, които ще по- 
несат, малко по-късно ще дадат и па нас 
справедливо удовлетворение, срамувайки се 
заради предателството и погрешните си 
стъпки. А сега вие спечелихте и сред са- 
мите неприятели слава на храбри и твърди мъ- 
же и аз малко по-късно не само ще се отплатя 
със съответните благодеяния, но и ще ста- 
нете знатни и прочути за всички, попеже 
локазахте подобаващо мъжество и храб- 
рост във времена, които най-много могат 
да изпитат духа на мъжете. Не е справед- 
ливо да се отчайвате заради тяхната глу- 
пост, нито да обръщате внимание на това, 
че ние претърпяхме несполука, но дали 
поради малодушие ние не сме доприпесли 
нещо да изглеждаме по-слаби от неприя- 
телите. А ако сега ви е тежко, понеже пре- 
търпяхме неуспех, то трябва да се има 
пред вид това, че и някогашните римляни, 
за които се говорят мпого и чудни работи, 
невинаги са били непобедими, но често В 
много случаи, като са губели и изоставяли 
целия лагер с военачалниците, отново с 
храброст и търпение във военните действия 
са поправяли поражението не само без 
да се смутят, но като започвали след това 
войната по-дръзко срещу неприятелите. И 
ние, като считаме, че сме техпи потомци, 
нека подражаваме на техните добродетели 
и сега да смятаме, че сме нещастни поради 
човешка съдба и че малка по-късно отново 
ще постигнем предишното щастие, И на- 

истина и не малцина от предишните ни импе- 
ратори, едни като воюваха с варварите, 

биваха победени и падаха в плен, а други 
ставаха обект на заговор поради граждан- 
ски войни и биваха прогонвани от властта. 
Но и едните, и другите не се отчайваха за 
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спасението си, а отново завземаха властта 

п придиняваха на пеприятелите много NO- 
вече злини, отколкото сами бяха претър- 
пели. И ако трябва да се насочим към 10- 
благочестив пример, ще посочим Йосиф? 
и овова горчиво робство, п дългия затвор, 
и цялата съвкугшост от страдания и как 
след всичко това вместо роб и затворник бе 
провъзгласен за цар на Египет. И че цар 
Давид”, след като скитал дълго време и 
след като изтърпяд многобройни страда- 
ния от царя, кому то бил направил добр: ии, 
най-после се върнал у дома си и ги 
царувал над сънародниците си. К 
мислим всичко това, не трябва да се отчай- 
ваме, но по-скоро да се надяваме па нещо 
по-добро. А трябва да обмислим да не се 
отклоким от правия път, като Вора 
това, което трябва. Защото виждате, че 
сме останали като в неприятелска роза, 
в която пе седим сигурпо, попеже отвся- 
къде напират непрлятели, обаче да се BDP- 
нем у дома си и там затворени да бъдем 
Даден < не само малодушно и без- 
естно, по и дава основание да се подозира 
ни опасност, ако трябва толкова много 
хора, притиснати от нуждата, да бъдем 
принудени да извършим дела, недостойни 
за предишната ни слава. Защото Мелник 
не може да изхрани спокойно не само нас, 
но н обитателите си. Поради това сам по- 
рано се убедих и сега ви съветвам да оти- 
дем при владетеля на трибалите, който 
отдавна е разположен гриятелски към мен 
и сега пеотдавна сключи съюзен договор. 
Като си послужим с неговата войска, бързо 
ще се върнем в Димотика и освен това ние 
ше имаме неговия съюз, който ще ни до- 

несе немалка полза във войната. Мен ми 
се стори, че това е полезно в настоящия 
момент. А ако някой може да даде друг 
някакъв по-добър съвет, аз ще се подчиня 
па драго сърце и ще посъветвам и другите.“ 
Това каза императорът. А войската за- 
едно с военачалниците, които бяха около 
две хиляди, казаха: „Царю, не са ни нужни 
нито увещания, нито съвети. Готови сме 
да се подчиним и да направим всичко, 
което е угодно богу и на теб. И ти ни води 
така, както сме се приготвили, където 
смяташ, че е по-добре“ И императорът, 
радостен от такъв кратък отговор, заповяда 
да дадат знак с тръбата за отстъпление п 
отстъпиха в ред. А великият дук Апокавк 
в Солун, като разбра, че ще настане обърк- 
ване в императорската войска, защото тия, 
конто разговаряха тайно за помпрението 

225 Иосиф, библейско лице. 23 Цар Давид, библейско лице. 

40 Гръцки изворни за българската история, т. X 
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му, съобщиха това, някак се одързости 
н като се надявапе, че ще може да постигне 

нещо срещу императора поради предател- 
ството на съмишлениците му, изведе от 
ксрабиге, колкото имаше тежковъоръжени 
войници и стрелци, а също така и от Солун, 
колкото пмаше конницу и тежко- и леко- 
въоръжени войници. Той взе и Cupru, 
който малко ио-къено бе провъзгласен за 
цар на Армения, и епарха Мономах“ с 
тия, копто сами бяха довели от Фере, я 
освен това още и войската от Византион ч 
Гракия заедно с началниците Тома и Апдро- 
ник Палеолози, п веднага потегли срещу 
нмператора в Гинекокастрон. А когато се 
приближиха и се натъкнаха на протостра- 
тора и на останалата войска, която бе изме- 
нила на императора, и станаха много повече 
от съмишлениците на императора, връхле- 
TAXA върху него. Накстина те не бяха TO- 
тови, за да се сражават. Защото знаеха, 
че по храброст, мъжество и военен онит 
онези ги превъохождат повече, както те 
тях по брой. И поради това не се осмеля- 
ваха да се сразят в редовно сражение. Or- 
далеч вднгаха шум и сн служеха с крясъци и 
викове, смятайки, че така ще разстроят 
бойния ред и смутени н колебаещи се, ще 
ги обърнат в бягство. А император Канта- 
кузип н сам смяташе, че не трябва да влиза 
в бой, ако не бъде принуден от тях. Той 
нареди цялата войска по обичая и H постави 

за началник пинкерна Ангел, а сам с ари- 
ергарда от най-добрите заповяда да потеглят 
в строй, без да шумят и без да се обръщат 
към настъпващите отзад, понеже сам ще 
се брани, ако някси го нападнат. А те, 
като ги следваха отблизо, когато ги видяха 
да си отиват в боен ред и даваха вид, че 
ще се бранят, ако някой ги пападне, за- 
губиха надежда, че ще ги надзият, върнаха 
се в Солуи с радост и песни, смятайки по- 
бедата за задоволнтелна, понеже можаха 
да изгонят императора от земята на роменте. 
А когато отцепилите се от императора се 
явиха при великия дук Апокавк, към някои 
прояви голяма любезност и ги постави в 
числото на най-близките си приятели, а от 
остапалите едни поздрави с половин уста, 
а къч другите се отнесе иронично. А имаше 
такива, конто порипа заради отцепването 
им заедно с Кантакузин. На всички бе 
ясно, че е сърдит и ще постъпи зле с тях, 
ако би се явил някакъв благовиден предлог. 

<пархът Мономах бил управител на Солун, Вж. Острогорски, пос. съч.. с. 472. 
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83. Сръбският крал обсажда Едеса 

ПІ, 42. А като научи,?8 че жителите 
на Едеса вече дълго време се обсаждат от 
трибалите, заповяда на двамата Палеолози 
стратези да влязат в бой с трибалчте, с 
колкото конници разполагаха, н да осво- 
бодят едесчани от обсадата. Наистина Bot- 
ската пристигна според заповедта, за да 
се срази. Трнбалите остапаха в лагера, 
докато започне стрелбата със стрели, като 
смятаха, че ромекте не ще могат да ги про- 
гонят от обсвдата. А когато видяха, че 
те са повече H са готови да се сражават, 
уплашиха се да не погицат ст честолюби- 
ето си, като се сражават едновременно с 
повече и с по-добри. Те отстъпиха в ред, 
изоставяйки лагера, като загубиха малко 
войници при престрелката със стрели. Po- 
менте плячкосаха лагера на неприжтедите 
п пленнха немалко KOVE H останалеп обоз 
на войската. Като сосвобод ха жителите 

на Едеса от обсадата, отново се оттегаиха 
към Солун. А междувременпо, когато ста- 
вате това, един от номадите трибали, който 
живеел около Просек в село, паречено Mass- 
дово, на име Чгмпаи, узнал за и, 
се с императора Кантакузин в Гинекока- 
строн. Тъй като при него гостуваха ша - 
ниците, които преди това Кантакузин бил 
изпратил при краля със заповед да настоя- 
ват да се запази договорът с него, а именно 
Константин Палеолог, по чин протосеваст, 
н Арсений Цамилактон, Чимпан се отпесъл 
грубо с тях н като хвърлил око на конете 
им и па останадото снаряжение, което не 
било малко, взед заедно с тях и децата, 
и жена си и добитъка си, което бе цялсто 
му имущество, п избягал при всдикня 
дук в Солуп, довеждайки пратениците на 
императора вързани като пякакъв дар. А 
този се зарадвал много, отилатил се щедро 
на варварина, като го направил всдиага 
господар на къщи и големи имоти, KOHTO 
Цамплакоп притежавал в Солун. А сам 
преди това на своя глава се отнесе мпого 
позорно с вързаните пленници и като изля 
цялата си злъч, заповяда да отведат про- 
тосеваста в затвора, а Цамплакон предаде 
на началниците на флотата, конто заедно 
с морящите да го изтормозят до крайна 
степен. А те го заведоха на една от триерите 
и в присъствието почти на целия народ на 
Солун, облечен в монашеско облекло, както 
бил обичаят, му поставиха на главата ня- 
каква шапка, която имали обичай да носят 
мнозина от обикновените хора сред персите. 
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Те го накарали да държи в двете си ръце 

запалени факли и го ритаха отзад. След 
това, като минаваха покрай него, поздра- 
вяваха го отпред, като крещяха: „Този 
е патриархът на Кантакузин.“ А след тази 
голяма подигравка и позорно шествие за- 
повяда да го отведат и него в затвора. След 
това сметна, че работите му в Солун вървят 
според волята му, и катс организира и под- 
тикна всички на война срещу императора, 
върнаха се във Византион — той по море, 
а конницата по суша. А императорът Кан- 
такузин, след като войската му от Солун и 
Византион се оттегли, отказвайки да се бие, 
през остапалата част от деня премина в пъ- 
туване и после се разположи да кощува при 
входа на теснините ии Просек. А Просек е 
твърде здрава крепост, построена на хълм, 
която отдавна се намира под ромейска власт. 
По време обаче на войпата между импера- 
торите Андрониковци”” тя бе предадена до- 
броволно от владетелите и на господаря на 
трибалите от омраза към младия император. 
Тогава бе под властта на Михаил, комуто 
бе предалена от владетеля на трибалите. То- 
зн Михаил, който беше от роднините на им- 
ператора, както сам по-късно казваше, пре- 
мина по някаква причина на страната на 
краля. Тогава той, като видя, че войската 
е разположена на лагер, и казо сметна, че е 
ромейска, дошла за плячка, събра колкото 
можа конници и завзе предваритедно през 
нощта тесинните, а на разсъмване се при- 
готв" за сражение, за да не позволи на вой- 
ската да премине. А и императорът, когато 
видя, че те са завзели най-здравите позисни 
на местността, заповяла войската да се въо- 
ръжи, за да сп посдужи със сила. Защото 
за него нямаше друг по-добър избор. Ми- 
хаил обаче поиска да разбере откъде е вой- 
ската и кой е нейният началник и затова се 
приближи до лагера. Той видя някои свои 
паши н приятели и като ги повика отда- 
еч по име, осведоми се за началника. А ко- 
ри те му съобщиха, че това е имлератор 
Кантакузин, той ведиага пезабавно се при- 
ближи и целуна крака му. Той каза кой е, 
изказа съчувствието сн към императора за 
неговото нещастие и с най-голямо желанне 
се предостави на разлоложение за всичко 
друго. Той въздаде голяма благодарност на 
Осга, задето се представя и случай, в който 
ще може да покаже открито предаността си 
към императора. Той веднага лесно откри 
прохода и според възможпостите си прие ра- 
достно войската. Императорът прекара този 
ден в Просек като гост на Миханл, та съ- 

Андроник НГ. 
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щевременно н войската да си набави прови- 
зни. Защото изобщо имаха нужда от храни. 
А на следния ден, като се вдигна оттам H 
премина реката Аксейос, пое пътя за град 
Скопие, който също отдавна бе ромейски 
град, а много години преди това се владееше 
от трибалите. Когато трябваше да мине по- 
край града Велес, който също подобно на 
другите градове се владееше от трибалите, 
видя събрана на куп войска, която бе пре- 
мипала на отсрещния бряг на реката. А нм- 
ператорът, като разбра каква е работата, а 
именно, че това е най-могъщият от триба- 
лите, по име Либер?3 (защото се беше ray- 
чил, че той пребивава там), заповяда на един 
от приближените си да преплува реката на 
кон (защото там реката бе непроходима) и 
като отиде при него, да го поздрави от името 
ва императора и после да поиска и съвет 
от него, как трябга да уредят работите си, 
докаран! до сегашното положение. А “Тибер, 
когато узна желанието на а а „с Hañ- 

голямо удоволствие го прие, гзпрати един 

от приближените си заедно пристигпавия 

от името на имисратора, поздрави го по съ- 
щия начии и го помоли да отиде малко по- 
нагоре по реката, където беше най-удобен 
за него бродът, а като премине лесно, да се 
срещне с него. И след това шял да го посъ- 
ветва това, коетс смята, че ще бъде полезно. 
Той и по-рано бил приятецсии разположен 
към него, още от времето, когато император 
Андроник се срещнал с краля, и сам като 
разговарял с него немалко, бил поставел 
здрава основа на приятелството им. А сега 
още повече не само че му бил приятел, но 
и твърдо желаел да бъде между подчипспите 

Императорът отиде малко по-нагоре го 
негово желание, премина лесно реката н 
се срещна с „ибер. Той се приближи до 
императора като при господар и му 
оказа всичката дължима почит. Тои го 
отведе у дома сн и го прие много прия- 
телски като гост в продължение на три 
дни заедно с цялата войска. След това 
посъветва императора да отиде в Скопие 
и там да чака известне от краля. А той 
преди това, като отидел при него, щял да 
положи голямо старание, за да го убеди 
да приеме ласкаво н благосклонно при- 
тигналия импегатор. И но негово жела- 
ние това стана, п императорът пристигна 
в Скопие. 

пай-приближените на Стефан НИК, един OF 
н Стефан Душан през 1834 r., на която бил 

Византия, Вж. границата между Си и 
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“ма за местносттп Таос (Паун) ло Прищин 
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И в. 
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34. Сръбският крал изпраща 
съпругата си Елена при бр. та й, 
царя на българите Александър 

ПІ, 43. А Ливер с усилен марш за крат- 
кс време срещна краля около някакво мя- 
сто, наречено от местните жители Морава?” 
Той изпращате съпругата сп Елена, която 
отиваше при царя на мизите Александър, 
нейния брат. Той им съобщил за извърше- 
ното срещу императора Кантакузин от Ch- 
народниците му и че той бил дошъл при тях, 
изгонен от ромейската земя поради преда- 
телството па своите привърженици. Той ги 
убеди да го приемат любезно н великодуш- 
но, понеже голямото великодушне към не- 
го винаги в бъдеще ще бъде слава за тях, 
за сина му и за цялото царство на трибали- 
те. Те веднага се убедиха и се върнаха от 
пътя, за да отидат при императора. Те из- 
пратиха напред Богдап, бпата на Дивер, и 
поздравиха императора и съобщиха, че мал- 
ко по-късно ще пристигнат при него. А ко- 
гато той узна, че кралят заедно с жепа си 
пристигат при’ него, па свой ред сам ги поз- 
драви и изрази голямата си благсдарност за- 
ради приятелството. Като се вдигна от Ско- 
пие, гристигна до едно място, наречено 
Таос?* поради красотата си. Там той се сре- 
щна с краля, който бе пристигнал заедно с 
жена си при едно неукрепено село, карече- 
но Прищина. А те приеха императора, би 
казал пякой, с най-голямата възможиа по- 
чит и внимание. Защото се радваха ч лику- 
ваха не по-малко по opaan пристигането му 

-голяма почит. Защото 
във всяко отношение тсщкралят) го поста- 
вяше пред себе си н му правеше място ка- 
то на най-знатен. Защото на трапезата му 
предоставяше по-челно и по-високо място 
и в походи, н във всичко друго го поставя- 
ше пред себе сп. А имаше стар обичай у Tpu- 
балите, когато някой ст по-благородните н 
велемощиите дойде след известно време при 
техния владетел п трябва да се направи пър- 
вият поздрав, двамата слизат от конете п 
най-папред по-ннскостоящнят целува гър- 
дите на владетеля, а след това и устата, н 
при втора среща подчиненнят вече не CAM- 
за от коня, а поздравява господаря От коня 
си. Към него пак се изпълни обичаят, а на 
трибалите заповяда Да постъпят според po- 
мейския обичай по отношение на императора. 
И при всяка среща всички да слизат от конете, 

и го удостоиха с на? 

22 Става 
Пуйцев, yM Мутафчиев. История па бъл- 
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а най-вече при първата среща, и като сля- 
зат отдалеч, да се приближат пеша и така 
да целуват императора по коляното. И по- 
интересното е, че ако тргбва някой от по-знат- 
ните трибали да се приближи, когато двете 

страни се срещат, кралятправеше всичко CNO- 
ред обичая. и слизаше от кокя,за да поздра- 
ви, а императорът оставаше на коня н целу- 
ваше приближаващия се. Когато отиваше 
в дома му (а той ходеше почти всекидневно, 
защото кралят пе го оставяше да стон в ша- 
трата си, като смяташе разговора с него за 
по-приятен от всяко занимание), заповядва- 
ше по-младите от знатните да изтичат пеша 
п да го посрещнат извъи вратите, а по-ста- 
рите H псчтените сред тях с достойиства 
да го срещнат вътре в днореца. Сам той го 
поздравяватше, като го срещаше ОВЕН 
при първата къща след двореца или до мяс 
тото, ре слизане от коня и продължава- 
ше напред. Не по-малко уважение към импсра- 
гора засвидетелствуваще и съпругата на краля 
която във всяко стпотение имаше амбеция- 
та да не изостагят назад някак от пего 
Това се вт Ерато“ ирет ОЧКО време HO- 
като импера горъ г прекарваше засдно с тях. 
А владетелят на си л: те, като показа бла- 
гоприличието си към императора в немалко 
гощавкн и наздравици най-вече в първите 
анг на посещенрето му, след това се осведо- 

мяваше за каква с ипонутигнад ири него ij 

дал! иска пено от Него. Имие раторът Каз- 

ваше, че с дошъл OT приятелство към пето 
3 ащето за хора, конго умно разсъждарат, 
пе он имало иищо по-добро. H разумно ат това 
да челят здраво н нетинско приятелство. 
А след това, ако би искал н можел, да по- 
лучи и помощ от него, за да се върне 
в одината си. Смятал, че ч той знаел сдучн- 
лото се с него най-вече през последи пте девет 
месеца, след като вече била избухнала война 
у ромепте, как бил Е па заг овор от страна 
ка сънародниците си, без да с сгрешил пе ще, и 
кектезапочнали необ явена война, янай-после 
това, как бил предаден от съмишлениците си 
на неприятелите. Ако не желае да му помогне, 
да откаже от крито, я зам, хато сбмис луда 
направи това, ксето би сметнал за но-добро за 
себе си иза съмишлениинте си. Да несе учудва, 
че е казал, „„ако бн могъл да помогне“. Той 
казвал това не Сое го бил обви 
дезсилне, а понеже знаед, че у незчнни хора 
желанието зависи от А F по не 
всички хора възможности. Защото 
понякога н сами 18, KONTO изглеждат, че 
могат да вършат тодеми дела, са лишет. да 
да направят, каквото желаят, поради 
какви пречки, било зашото Други. 1 
из неприятели напцрат, било защото сами 

татор 

смат 
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възнамеряват да воюват срещу някои съсед- 
ни народи, Ето защо той казал: „ако би мо- 
гъл“. Справедливо било той да не се безпо- 
кон, понеже много такива неща се случват 
в живота. А по-късно казваше, че нарочно 
е казал това на краля, та ако желаел да по- 
могне, да имал благовидно оправдание в ду- 
мите му, за да откаже помощта, а не и прия- 
телството спрямо него. Защото се страху- 
ваше да не възбуди неговата вражда, ако не 
желае да му помогне, понеже сметна, че ще 
си навлече гнева и омразата му, ако загуби 
помощта. А spani каза: „Добре си напра- 
вил, царю, като изясни мисълта си. Защо- 
то тя ме смути пемалко п ме обезпокои, по- 
неже сметнах, че ти говорпш това, без да 
зпаеш истинската ми сила. Но понеже се 
освободих от тези подозрения и сам всче ще 
открия пред теб мисълта си, а именно, че 
имам и о войска срешу твоп- 
те неприятели и че с удоволствие бих ти по- 
могнал, ако сам ава А императорът 
отговори, че той благодари мпого за прия- 
телството н благосклонността към него, но 
че не знаел какво значи „ако сам поиска“, 
Кралят поиска като отплата за съюза всич- 
ки градове на запад от Христопол, подчи- 
нени на ромейте, а ако това му се виждало 
много тежко, то тезч на запад от Солун. Те 
нанстипа не щели да изразходват без никак- 
ва изгода толкова средства във войната 
ради него и не щели да рискуват срещу ця- 
лата ромейска държава, с конто те никога 
не са се били одързостили да водят такава 
война дори за себе си, та да стигнат до Тра- 
кия илп по-нататък. Той смятал, че му да- 
ва най-добрия и най-полезен съвет. Защс- 
то ако се откажел ст градовете, чийто гос“ 
подар не бил, той шял да извлече голяма 
полза не само за себе си п съмишлениците 
си, но и за децата си, н освен това той би 
унищожил най-големите си веприятели и би 
станал господар на останалите градове. Ред- 
но би било да бъде доволен от това и да не 

зе- 

проявявал прекомерна н неумерена амби- 
ция, А императорът каза: „Помисли добре 
за изгодата от съюза, от трудностите и от 
разходите по войната. Защото никой разу- 
мен човек не би желал доброволно да се из- 
мъчва и да страда, ако предварително не виж- 
да някаква изгода от това, което се върши. 
Ако не искаш да ти дължа някаква благо- 
дарност, ти би могъл да поискаш съответ- 
на отплата за съюза, която, ако ти дам, не 
ще ти дължа никаква благодарност за по- 
мощта. Защото, който купува нешо срещу 
пари от някого, той не дължи благодарност 
на продавача за купеното. А ако би предпо- 
чел да помогнеш даром само ог приятелст- 
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во и заради подобаващото на владетел чув- 
ство за чест, най-напред ще решиш това, кое- 
то е изгодно за тебе не заради възнагражда- 
нието, което мнозинството и обикновените 
хора приемат, а като воин заради приятел- 
ството и чувството за чест. И след това може да 
получиш повече и от това, което искаш и 
дори много повече, Защото ако ме спечели 
като истински приятел, мен, бъдещия вла- 
детел на ромеите, можеш да имаш властта не 
само над градовете от Христопол и Солун до 
границите на твоята държава, но и над ос- 
тровите и над Византион и над цяла Тракия. 
Защото мъдрите казват, че нещата на прия- 
телите са общи. И ти ще имаш случай да из- 
влечеш освен славата от делата и по-голяма 
и по-удивителна полза. Ако ти, като ме пос- 
лушаш и превебрегнеш всякаква дребна- 
вост, ми помогнеш безвъзмездно, ти ще взе- 
мещ решение, достойно за тебе и за нас. Ако 
наистина си решил да ни помогнеш само при 
условие, ако ти предадем ромейските гра- 
дове, то кажи ни го открито, та с божия по- 
мощ да се насочим към някакво друго по- 
лезно решение. Защото разбери, добре раз- 
бери, че ние не ще дадем доброволно, както 
сам каза, не само много и прочути градове, 
но нито един, макар. най-незначителния, и 
не бих го заменил доброволно срещу своята 
свобода н тази на децата си.“ 

111, 44. Кралят бе поразен от смелата му 
мисъл и от храбростта му в тия тежки 00- 
стоятелства. Той съжаляваше немалко, че 
ке можа да го убеди. А съпругата му Елена, 
която присъствуваше и долавяше мисълта 
на мъжа си, че тежко би понесъл отказа на 
императора относно градовете, предума мъ- 
жа си и извика знатпите и велможите сред тях, 
двадесет и четири на брой, и каза: „Наисти- 
на никой не ще отрече, че от нас зависи да 
помогнем или не ва дошлия при нас ромей- 
ски император. А трябва да видим на кое 
от двете неща да се спрем, за да изглеждаме, 
че сме избрали разумното и полезното. Ако 
предпочетем да постъпим лошо или изоб- 
що ще го убием, или, както се казва, ще го 
отпратим с празни ръце, като не го удостоим 
с никакво внимание H грижа. А относно уби- 
ването, не зная дали някой е достигнал до 
такава безчовечност и жестокост, че сам да 
реши това нещо и другите да съветва. Та- 
кава дързост е най-омразна на бога я за всич- 
ки хора е ясно доказателство за лошотия 
и за най-голяма подлост. Защото сегаш!- 
ният император на ромеите, който и преди 
да получи императорските знаци, също та- 
_ка много години по-рано е царувал и е бил 
обичан от всички — и от елини, и от вар- 
вари и ебил твърде желан поради свойстве- 
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ната си кротост и разум и стремеж към вся- 
какви добри работи, сега е дошъл при нас 
поради превратността на съдбата. Ако пе го 
защитим и ако псстъпим безжалостно, той 
справедливо би ни обвинил не само в жесто- 
кост и безчовечност, но и в безбожие. По- 
ради това аз сама забелязах тия неща и ви 
съветвам да се въздържате. А който мисли, 
правилно би преценил отпращането му без 
резултат за безразсъдство. Ние бихме били 
справедливо изобличени от знаещите да пре- 
ценят това не само в непознаване на хуба- 
вото и в безчестие, но и понеже този, кого- 
то мнозина от велможите желаеха и се ста- 
раеха много да го имат за приятел, него, ко- 
гато го спечелихме сами и когато можехме 
да използуваме приятелството му повече от 
другите, доброволно от безразсъдство го изо- 
ставихме. Но ако някога се случи да управ- 
лява и ромеите и си спомни, че не е получил 
никаква помощ от нас, но доколкото е зави- 
село от нас, е бил предаден на неприятели- 
те (да го отпратнм сега, то е равностойно на 
това), справедливо ще се брани и ще ни нав- 
реди много, имайки много поводи за това, а 
н позовавайки се на сегашното предателство. 
Поради това мисля, че не е подезно да го 
отпратим с празни ръце. Остава да помог- 
нем или като отстъпи градовете, които иска- 
ме, или безвъзмездно и порадн приятелст- 
во. Най-приятно би ми било и най-много бих 
желала той да отстъпи градовете. Но той, 
както виждаме, съвсем пе се е подплгашял 
от сегашното нещастие и не мисли смпрено 
и покорно, така че, както каза, с удоволст- 
вие би жертвувал своето спасение и това на 
децата си и на всички съмишленици за един, 
макар и най-незначителен град. Понеже той 

ев това положение и каза думи, подхождащи 
на благородник и съответствуващи на импе- 
ратор, аз реших, че е по-добре и ви подка- 
ням всички вас към това, което той иска да 

направим и като отхвърлите всяка дребна- 
вост и малодушие, да му помагате с всички 
сили и той да си възвърне ромейската власт, 
като смятате, че ще бъде от немалка полза 
славата, която ще спечелим пред всички, а 
именно, че сме придобили приятел и такъв 
съюзник, какъвто мнозина желаят, но мал- 
цина намират, а тия, които го имат, като не 
го познават и като взимат най-лоши и най- 
вредни за себе си решения, сами са го от- 
блъснали. Само да поискаме от него това да 
се потвърди с клетви, за да ни бъде завина- 
ги съюзник и приятел, и каквито градове 
сега притежаваме и които ние сами или на- 
шите бащи са отнели от ромейската държа- 
ва, да не иска нито един (от тях), когато заста- 
ве начело на властта, нито да започва вой- 



00003000 

loannis Сапіасиғепі Historia — Йоан Кантакузин, История 323 

хгуєїу ло? иётбу фаунройта djötoðan р ка! атбу 00- 

pe gvr 9огадш бедгов , дукшбу те бу био? хаё итд’ ало 

yira ай) ènipégor, ос хатипоиидобр та Роишпзу.” “Ее 

vp цір ov» 7 Кот радетр ruute порввоуАвуву ёл? ке 

ие, тор JE 629305 ЕТК тд) тафоаода: вх». Мувъ- 

сау roig с riket TAY povij» пони Эенёроу ‚ ха #1 ліс та 

Реті» EYEL REREVOVTOÇ тоб ив лфоатедвиа, 18е006 

ò лретос Васе? поугъ до», тбу «оу тфу Ер TELEL ий- 

Мата? 6 дууатотатоф ка phios вру башней ито поде 

Вапа, „(АКО EÈ ивр ит таа” алеи „ӯ пос етдой ку 

ома отутебоута. тӯ ТогВабу doy Я ай задето Кова 

за срдсузато , їду Фу тір лооотідгуші та ёудгозта, уйу 

д is тобобтоу бан хаг ото; ха вот Мис, ùg ита 

то ауау GUVETWTUTOY дохоррта гра, нуте тор вброудтатои 

таб" peria ха! Аъсцећёстеоа бордовбдаё ПОТЕ Вод ето == 

odut. одер avrog те излишен zul ооё лифа, итдги ne- 

боатедо поъпрауиотев,, аА? #99055 лобрасіу: hoyioduevov 

дыру sirar rhv Вабйвшс вудада Е 1р, продииоз Вода” 

тиабта иі» zul 2118006 ciney wç Фу ВобуЕЬ ої 6’ aldor 

лете од» _ прове сдвуто ток Ноцивуоц у GAX с каде 

Eyovoty диву ото. Крйте 98 ма? adris лов бро?) ġa 

‚уе ушитас єў уоуихі, беа пооођхоэта те ст, „Федэ не 

уау певеивф, жі пор» ойзоуга три БУХАНИУ каб 

взотезовто ха глезос, ха TY Вод» дхурот ха? иттос. 

Фр бою 98 тоста Хот те Хит учур xal оі би TEEL 

нео Виз бос ддоъдвуоъго , бао "Рори uoke? харда» 

соуёлбиероё , дисиутвв, и] дій туу ёкғіуоо ёусдтоссу лб 

То Ваши ть тері 491005 хохоооул®, пфоог9бәтес едеоуто 

Виа: во , хододкотта тб xap пову ка? ит сродоа ù- 

mèp to» ип Мау виататдав протрхдуго» , Ма 1065 тђу 

ФЗ боль уддаг жос Ваовароі;, py див таёта #Биудбутав 

подс боул» буђивота дадолта абтойс каха. 0 08. «об 

боци) ка? В\оасъоду вид бріотаодш виси ха? B} 

тиатта сърВоуйвив“и, & тоју бук те ої г» 490- 

Наз хо? шета увфвугу. où үйр й» хателфодог 7 г &0- 

z» Ронаѓоу, 0005 ВаоВарос Фродлог; ѓор ври Èyyet= 

pisut, ЕЁ xat peoo поддф ко дегротерогс лев yorto 
каков, аА ойго пер «016 вустпазтас ха? то діхиіоу 

«ет? фола, олер йу & адтоностәо ор ас ха! 

паши Фр ол лвпогрийтв, подс То Вадотс 7. Мъвоъс 

7 град тр биброр Вковифо» дабросто пер? олордор, 

ог иёу озу айтка прдв TÒ айотпобу TiS длокоговов ёъјор- 

кс, Олвхорогу. 

mM, 45: 0 Кой 98 n ги В с ой л agos _ дааа фа. 
Фуко» „уби кикаф” гілеу упоры дит, „3 Вад гб, каё кфутас 

Запвас, полу хотийтарз хаё полето изуаАвоу zy су 7- 

на за тях, за да ги отпеме. И мисля, че сам 
той лесно ще се съгласи на това, понеже е 
справедливо и същевременно няма да бъде 
обвинен, че е предал ромейската държава. 
Такъв съвет даваше Елена, жената на кра- 
ля, на събранието. След като тя престана да 
говори, и когато мъжът й предложи на зна- 
тните да се изкажат, като заповяда, ако има 
някой да прибави нещо по-добро към каза- 
ното, Дивер, който най-напред срещна импе- 
ратора и бе най-зпатният сред другите вел- 
можи и много обичаше императора, каза: 
„Ако твоята съпруга, кралицата, бе казала 
нещо несъвършено и малко подхождащо на 
държавата па трибалите, иякой би могъл 
да добави нужното. А сега тя прояви толко- 
ва мъдрост и благоразумие, че, струва ми се, 

и този, който се смята, че е най-умният и 

най-големият доброжелател, не ще може да. 

1 даде по- -добър и по-полезен съвет. Ето за- 

те сам се убедих и те съветвам да не при- 

казваме повече, но като сметнеш, че идва- 

нето на императора при нас е добър случай, 

да помогнем с желание.“ Това каза и Ливер 
накратко. А всички останали не добавиха 

нишо към казаното, но всички го одобриха 

като казапо добре. А и сам кралят благода- 

ри много на жена си, че го бе посъветвала, 

както трябва, него, който притежава вър- 
ховната власт, и че го е убедила, че ще спе- 
чели голяма слава, и той сам прие съвета. А 

докато кралят, жена му и знатните се съвет- 
ваха така за НЙ. колкото ромеи бя- 
ха от свитата на императора, се уплашиха 

да не пострада от трибалите поради упорст- 

вото му, и като се приближиха, помолнха 

императора да постъпва според обстоятел- 

ствата и да не иска повече от възможното, 

а да приеме искането на варварите, за да не 

би те, разгневени от това, Да им причинят 

непоправими беди. А той, като ги погледна 

остро и страшно, заповяда им да се отдале- 

чат и да не го съветват да извърши такива 

неща, копто ще бъдат голям позор за живия 

и след смъртта му. Защото той не би предал 

ромейската държава, нито би я отдал добро- 

волно в ръцете на варварите дори ако бъде 

притискан от много по-големи и по-страш- 

ни злини. Но ще воюва за нея и ще pain 

правата й така, както би разговарял за мир 

с трибали или с мизи или с някои от съсед- 

ните варвари, ако би бил не ненин самодър- 

жец и би имал пялата власт в ръцете си. 

Наистина те веднага се стъписаха пред стро- 
гия отговор н отстъпиха. 

ПТ, 45. А кралят, връщайки се от CEBE- 

та при императора, каза усмихнат: „Ти по- 

беди, царю, и убеди всички ни да предпо- 

четем твоето приятелство пред много пари 
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и големи градове. Затова ни спечели всич- 
ки, като ни окова във веригите на твоето 
приятелство, И всички единодушно пред- 

почетохме на драго сърце да харчим сред- 
ства и да понасяме всички трудности заради 
теб. Ето защо ти трябва да заповядваш, как- 
то намериш за добре, а ние с голямо жела- 
ние и старание да изпълняваме наредено- 
то.“ Той молеше, както бяха взели реше- 
ние с жена си и със знатните, да положи 
клетва, че ще им остане съюзник и сигурен 
приятел завинаги и когато застане начело 
на властта, не ще си иска обратно, като при- 
надлежащи на ромейските императори, ни- 
то един от притежаваните сега от кего гра- 
дове, които той и баща му са отнели, когато 
се водеше война между ромейските импе- 
ратори и по-късно, когато бе жив още мла- 
дият император Андропик. А императорът каз- 
ваше,че благодари много не само нему, но и на 
жена му и на велможите, затова че са се 
съгласили да му помогнат безвъзмездно, 
само от чувството за дълг и заради приятел- 
ството, което те решиха единодушно. От- 
носно клетвите, конто те искат да даде, че 
като застане начело на властта няма да пре- 
тендира за градовете, които сега се намират 
под тяхна власт, щял да си каже най-открн- 
то мпепието. Защото ако бяха все още под 
ромейска власт и можеше да си ги запази, 
той сам не би ги пожертвувал, както и другите, 
но би предпочел по-скоро да умре отколкото да 
понесе нещо срамно и долно. А ако те са ги 
отнели, едните преди повече години, а дру- 
гите преди по-малко години, докато ромей- 
ските императори все още бяха живи, той не 
би бил упрекван,че е загубил владени от тях 
градове. И той са съгласи да се дадат клетви. 
Каза, че трябва да се помисли за това, как да 
се запази мирът и договорите, без да ги нару- 
шават. Защото той сам на всяка цена ще 
пази клетвите, които ще даде, и сам не ще 
досажда за земята и градовете, които преди 
това са били ромейски. А ако те сами първи 
потеглят на война, постъпвайки несправе- 
дливо и нарушавайки договора, той не щял 
да пощади, ако можел ‚не само онези градове, 
заради които се е клел, но ако е възможно, 
щял да си подчини и градовете, подвластни 
на трибалите открай време, както сами те 
биха си подчинили всички ромейски градове, 
ако разполагаха с войска за нападението. 
А кралят и колкото присъствуваха от триба- 
лите се удивляваха и чудеха на императора, че 
въпреки тежкото си положение не казвал 
нищо недостойно или лъжливо, но всичко 
откровено и разумно. Военният съюз ста- 
на по този начин. Клетвите се дадоха при 
условие , че император Кантакузин и кра- 
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лят са приятели и съюзници завинаги, че HH- 
кой от тях няма да напада страната на другия 
с измама, нито ло друг начин, че 
император Калтакузин няма да си иска 
обратно нито от подвластните на ромеите 
градове,на които кралят е бил станал гос- 
подар, било като ги е получил от баща 
си или като сам си ги е заграбил, докато 
бе жив още имлераторът Андроник, и че няма 
да започва война заради тях. А останалите, 
колкото все още се намират под ромейска 

власт, ще ги владее той и кралят да пе 
заграбва нито един от тях, нито с измама, 
нито по друг начин, но сам да съдействува 
на императора да ги владее. И колкото от 
тях бъдат превзети с оръжие, или доброволно 
минат на страната на сегашния император, тях 
да ги владее императорът и трибалите да не им 
навреждат в нищо, Ако ли в отсъствието на им- 
ператора илн самия крал или някой от MON- 
чинените му било с оръжие, било доброволно 
или като подкупи жителите, завладсе някой 
от подчинените па ромеите град, и този 
град да бъде на императора и да го върне 
обратно, ако си го поиска, без никакви разпра- 
вии. А сам кралят да бъде враг на императрица 
Ана и на сина й императора Йоан и никога 
да не сключва договор (с тях), но да им вре- 
ди според възможностите сн, като помага на HM- 
ператор Кантакузин по най-възможен начин. 
И когато император Кантакузин застане 
начело на властта, да помага на краля 
според силите си, ако кякой ге нападне, и да 
смята за неприятел този, който ще се опълчи 
срещу него. Те поприказваха доста за три- 
бала Хрельо, когато (кралят) претендираше за 
него като сънародник, а императорът твър- 
деше, че той бил мивал на страната на ро- 
меите още когато бил жив император Андро- 
них, и че сега се намирал не само под ро- 
мейска власт, но е минал на негова страна 
ие пожелал да му служи. Освен това,псне- 
же император Кантакузин посочи и клетвите, 
с които Хрельо се е съгласил да му служи, 
и кралят се съгласи и сам подписа клет- 
вите, понеже смяташе, че той говори истината. 
Прочее клетвите така се съставиха, Трябва- 
ше да присъствува и архиепископът на 
трибалите, понеже клетвите щяха да се 
произнесат пред него. Кралят прати да го 
повикат и той пристигна наскоро. А когато 
пристигна в двореца, кралят отиде до сре- 
дата на двореца, взе поводите на коня, 
на който архиепископът яздеше, к го до- 
веде до мястото, където обикновено слизаше. 
После той го поздрави и бе благословен 
от него. Той не позволи императорът да из- 
лезе от покоите, но по обичая на ромейските 
императори го срещна вътре и като го по- 
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здрави, благослови и него. Понеже на след- 
ния деи възнамеряваха да произнесат клетви- 
те, Хрельо проводи пратеници при краля и по- 
иска гаранции, за да му се подчинява занапред 
и да предаде Мелник. Защото Хрельо много 
искаше император Кантакузин да прите- 
жава ромейската власт и да му бъде под- 
властен. Но не желаеше да се подхвърля 
на опасност заради него. А след като се 
случиха тия неща с императора при Гине- 
кокастрон и той пристигна при трибалите, 
Хрельо прецени, че императорът, прину- 
ден от краляи от други някои задължения 
на ромеите, по необходимост ще отстъпи 
и ще предаде и него. Той знаеше, че кралят 
се сърдеше много на отцепването му. И 
като се уплаши и сам той да не загине поради 
приятелството си към императора, обмисли 
дали не би могъл да завземе Мелник, та 
като му го предаде, да има достатъчно изви- 
нение пред краля за отцепването си. А катовидя, 
че пе може да бъде завзет с оръжие, понеже бе 
твърде много укрепен природно и изку- 
ствено, но по-скоро поради недостиг на 
провизии, най-напред попречи да докарат 
храна, а след това потегли и открито почна 
сражение. А Асен и стражата около него, 
виждайки, че не ще устоят на обсадата 
поради липса на храна (защото импера- 
торът не можеше да помогне поради слу- 
чилото се), а и нещо друго се бе случило 
около тях, предадоха града на Хрельо. 
А той проводи пратеници при краля и му 
разказа за случилото се и премина откри- 
то на негова страна. Кралят немалко се 
зарадва на станалото и даде исканите клетви 
на Хрельо и го прие за свой подчинен. 
Случилото се наскърби немалко импера- 
тора. Защото на другия ден, когато дой- 
доха, за да положат клетвите според уго- 
ворката, кралят помоли да бъдат вписани 
в клетвите Мелник и Хрельо като припад- 
лежащи нему. Защото те са минали на негова 
страна, преди да се положат клетвите. А 
императорът възрази, като каза, че кра- 
лят . постъпва несправедливо и нарушава 
договора. Защото от момента, когато е склю- 
чен договорът, и двете страни трябва да 
спазват това, за което са се споразумели. 
Ако би желал да постъпп умерено неспра- 
ведливо, да задържи Хрельо, който му 
е сънародник и малко преди това бе избя- 
гал при роменте, но да остави Мелник, 

който още от старо време бе подвластен 
на ромейските императори. А кралят каз- 
ваше, че ше използува за съдия Относно 
спорните неща не друг, а самия него. 
Защото клетвите относно договора са билк 
написани предния ден, в него е записано, 

ВИННЫЕ 
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че градовете, отнети от ромейската държава, 
остават за него и че няма да му се иска 
обратно нито един, а тези, които все още 
са подвластни па ромеите, да ги притежава 
гмператорът. Така че не би се постъпило 
несправедливо, понеже Хрельо заедно с 
Мелник е минал па негова страна много 
дни преди да се сключат тези споразумения, 
както стана ясно от съдържаннето им. 
А императорът, понеже пе можеше нито 
да го убеди с подобни хитроумни доводи, 
нито да го принуди, отстъпи, макар и нео- 
хотно, и клетвите се положиха при тия 
условия. А след клетвите кралят, като съб- 
ра двадесет и четирима от най-знатните 
си първенци, сам задържа четирима, а два- 
десет предаде на императора заедно с под- 
чинените им войски, за да вършат на драго 
сърце всичко, каквото им заповяда импе- 
раторът. А той заедно с трибалите се при- 
готви да потегли за Димотика. Войската 
пък в Солун, начело със Сирги, потегли 
и се разположи на лагер при Рендина. 
А народът в крепостта, като узна, че импе- 
ратор Кантакузин е пристигнал в страната 
на трибалите поради тежкото си положение, 
а и Сирги беше там, нападна двестата души, 
които императорът остави заедно с воена- 
чалника на гарнизона, и като ги надви, 
предаде тях и крелостта ка Сирги. А той, 
служейки си с обичайната жестокост, им 
отне конете и оръжието и като ги лиши 
от другите неща, който имаха , наложи 

на всеки един без изключевие пред погледа 
на всички по двеста удара. След това ги 
хвърли в затвора. Той лиши х знатните 
от гражданите от всички имущества, понеже 
държели за партията па император Кан- 
такузин и като ги наказа строго и осъди 
някои на изгнание, отиде във Фере. 

35. Императорът Кантакузин пристига 
при Едеса, обсадена от сръбския крал. 

Татар“ опустошават цяла Тракия 

ПТ, 51. А император Кантакузин, като 
се върна от Фере, пристигна в Едеса, която 
кралят обсаждаше, като се бе разположил 
ва лагер около нея. Той разбра, че град- 
чето е мипало на негова страна, понеже 
бе подкупил обитателите му. Като при- 
помин клетвите и договорите с него, в конто 
бе написано, че ако си подчиня някой от под- 
властните на роменте гоад, дори в отсъ- 
ствието на императора, било с оръжие, 
било по някакъв друг начин, трябва да го 
върне на императора, той си поиска град- 
чето. Кралят с готовност го върна, като 
каза, че ще изпълни всичко обещако и че 
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ще му помага и с оръжие, и с пари, и с всич- 
ката си сила. А императорът, като видя, 
че е безполезно той да остане при градчето 
(защото изцяло бе погълнат от грижа да 
се върне в Димотика) и като не можеше 
да остави достатъчен гарнизон от своите 
хора, тъй като тия, които го придружаваха, 
бяха малцина и не се съгласяваха да останат 
там без него, той остави против волята 
си и по необходимост градчето на краля 
да го пази като свое, докато отново си го 
вземе при подходящ момент. А сам заедно 
с краля се върна в страната на трибалите. 
А великият дук Апокавк, когато научи, 
че императорът се е върнал от Фере заедно 
с трибалите, започна да подозира, че жите- 
лите на Димотика са обезпокоени твърде 
много и са склонни към отцепване. Поради 
това се надяваше, че ще си ги подчини и 
затова събра колкото имаше пехота и кон- 
ница от Византион и от градовете из Тра- 
кия, пристигна при Димотика и започка 
преговори за капитулацията. Когато те не 
приеха да преговарят, той се отказа от обса- 
дата поради здравината па стените и понеже 
смяташе, че храбростта й смелостта на оби- 
тателите е непобедима. Той обсади кре- 
постта Емпитий, като се разположи на 
лагер около нея. Той си послужи с обсад- 
ни машини и с нападения срещу стените, 
като държеше много на превземането й. 
Свърза се тайко и с жителите на Димотика, 
ако би могъл да ги убеди да предадат града, 
но не постигна нищо. Защото пристигна 
някой от страна на императора и съобщи, 
че не било вярно казаното за него, но че 
той се бил върнал поради болестта, която 
сполетяла войската, и че отново се готвел 
да пристигне, затова те се окуражиха и 
бяха готови да приемат и да направят 
всичко заради него. А великият дук се 
забави малко с обсадата на Емпитий и 
като се научи, че голяма скитска войска?! 
е нахлула в земята на ромейте, От страх 
безредно вдигна обсадата и с голяма бър- 
зина замина за Адрианопол. Жителите в 
Димотика, виждайки безредието сред ромей- 
ската войска и като сметнаха, че се е слу- 
чило нещо с тях, та затова така много са 
вдигнали шум, веднага се втурнаха в лагера. 
И нападайки, те хванаха малцина, разгра- 
биха провизиите, стадата и другия багаж 
и ги закараха вътре в крепостта. Защото 
от времето, когато жителите на крайград- 
ските села бяха почнали война срещу граж- 
даните и бяха победени, гражданите не 
се занимаваха със земеделие, понеже зна- 
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еха, че не ще имат никаква полза от това, 
ако бъдат обсадени, и не могат да се бра- 
нят срещу неприятелите със собствени сили, 
но живееха от нападения и плячкосване па 
съседните градове. Тогава, затворени на- 
пълно в крепостта от (неприятелската) вой- 
ска, изпитваха голяма нужда. Скитската 
войска преброди цяла Тракия и се върна 
с празни ръце, тъй като нямаше какво 
да плячкосва — земята вече беше опусто- 
шена от гражданска война и ако нещо 
бе оцеляло, беше изтеглено в градовете. 
Те се настаниха па лагер недалеч от Ско- 
пел.2% А народът в Скопел, като научи, 
че скитите, дошли за плячка, са се върнали 
без нищо в страната си, CC втурна безумно 
с обичайната си безразсъдност -- всеки с 
каквото оръжие имаше. Той принуди и 
началника на града Михайл да вземе и 
войниците, колкото бяха при тях, и да 
влезе в сражение с варварите, които бяха 
наблизо. Този се отказа от дръзката постъпка 
и гн съветваше да не предприемат това, 
понеже явно ще погинат. Те не само не се убе- 
MAXA в по-добрия му съвет, но повериха 
на неколцина да го пазят, като щяха да 
го съдят за предателството, когато се вър- 
нат от сражението. Той не желаел да ги 
поведе срещу пеприятелиге не защото поз- 
павал слабостта на свонте, но защото 

бил благодарен на неприятелите, тъй като 
те отстранили великия дук от обсадата 
па Димотика, който насмалко щял да я 
завладее, поради липса на провизии. А те 
щели да ги нападнат и да ги надвият не 
само понеже били неприятели, но и поради 
благоразположението Към великия дук. За- 
щото от страх пред него те не опустоша- 
вали никак ромейската земя, а се връщали 
за късо време в страната си. Нещастниците, 
като казаха това, постъпиха лекомислено 
н потеглиха срещу скитите, като заповя- 
даха и на войниците да ги следват. А те 
ги следваха по необходимост, като пред: 
почетаха да умрат, ако трябва, сражавайки 
се с варварите, отколкото да бъдат погу- 
бени от чарода заедно с домовете си. Когато. 
наближиха лагера на скитите, отдалеч си 
послужиха с викове и крясъци и бегом се 
втурнаха срещу тях. Те смятаха, че тези 
изобщо не ще се противопоставят, но като 
се уплашат, ще се съгласят да бъдат пле- 
нени. И поради това всеки носеше въже 
за връзване на пленените варвари, за да 
не избягат, ако бъдат водени, без да бъдат 
вързани, А скитите, като сметнаха, че 
срещу тях идва пехота, качиха се на KOHETE 

235 Скопел, дн. село Ески Полос, Дозенградско, в Източна Тракия. 

42 Гръцки извори за българската история, т. Х 
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и излязоха от лагера, за да се сражават. 
А оцези, само като ги видяха да издизат 
от лагера, побягнаха, забравяйки предин:- 
пата си гордост. Попеже полето бе равно 

и напълно лишено от гора, нито един не 
можа да избяга, но всички освен конни- 
ците бяха избити от скитите. А те можаха 
да се сласят в града, понеже скитите бяха 
още мпого далеч от тях, когато започна 
бягството, а освен това и варварите бяха 
заети с пехотата. Така безумието и необ- 
мислепото нападепне довежда до непопра- 
вими нещастия. А великият дук Апокавк 
след нападението па скитите назначи NPO- 
тостратора Андропик Палеслог, който му 
бе зет, за началник па цялата войска, 
и му повери воденето на войната срещу 

Димотика, а сам се завърна във Визан- 

ткон. Протостраторът пък извършваше чести 
нападения срещу Димотика и отново се 
връщаше бързо. Защото нямаше какво да 
опустошава, тъй като извън стените не 
съществуваше нищо. А когато той се оттег- 
ляше, войниците от крепостта водеха вой- 
ната, като оплячкосваха живеещите наоколо 
и разграбваха храните и добитъка, без да 
извършват пещо благородно, а и нямаха 
намерение да го извършват поради липса на 
храни. Когато веднъж протостраторът ги 
паладна, мптрополитът изпрати писмо и 
съобщи, че напразно се измъчват н теглят 
поради войната с императора, комуто из- 
общо ще се подчинят наскоро, страдат 
безкрайно и причиняват големи нещастия 

на другите. Той ги подканяше да му повяр- 
ват, та да се отърват от злините. Защото, 
казваше той, ако това, което аз говоря, 
не стане, то у мен не е говорил светият 
ДУХ. А когато пратеникът отказваше да 
отиде от страх да не си изиати зле от онези, 
като им съобщи това, (епископът) заповяда 
да бъде смел, тъй като нямало да пострада 

нищо, освен да получи някодко удара. 
И стапа така, както предричаше. 

36. Императрица Ана чрез пратеници 
моли сръбския крал да й изпрати 
император Кантакузин вързан 

ІН, 52. А императрица Ана, когато 
научи, че император Кантакузин се под- 
зува с пълното блоговоление на краля и 
се готви отново да се върне с войската си 
в Димотика, пзбра Георги Лука н солун- 
ския митрополит Макарий п ги проводи 

като пратеници при краля. Тя обещаваше, 
че ще предаде градовете, за който биха 
се споразумели, само ако и прати Канта- 

кузин въозан. А той порица пратеничест- 
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страната 

вото и направо отказа H ги отпрати с празни 
ръце (като каза), че не само срещу няколко 
града, но и срещу цялата ромейска импе- 
рия не ще дръзне да извърши толкова голям 
грях. А те след като се върнаха във Визан- 
ткон, малко по-късно отново пристигнаха. 
А кралят казваше, че при второто прате- 
ничество те били съгласни да предадат 
всички градове на запад от Христопол 
освеп Солун, стига само да държи импе- 
ратора Кантакузин хвърлен в затвор, щом 
не иска да го предаде. А той отново ги от- 
пратн с празни ръце, като каза, че искат 
невъзможни пеща. Елена пък, съпругата 
на краля, остро ги порица и ги отпрати 
гневно, понеже предявяват несправедливи 
искапия и неща, който ще им донесат го- 
лям позор. Същевременно и всички знатни 
трибали порицаваха и осъждаха голямата 
им безрасъдност, ако са смятали, че ще 
ги убедят (да извършат) такива неща, които 
се равняват на най-големия позор. Защото 
всички обичаха императора и с никаква 
своя постъпка не му причиниха беда. Так 
че един от тях, на име Ковач, открито въз- 
рази и заплаши със смърт пратениците, 
ако не се махнат по-скоро. Порицаваше 
голямата им безчувственост, понеже сами 
със собствепите си ръце са изболи окото 
на ромеите, освен това те предавали и гра- 
дове, и ромейската държава, за да го уни- 

щожат Напълно, понеже са се уплашили 
да не го видят отново, ако се върне. Той 
прочее така гневно ги отпращаше. А солун- 
ският епископ Макарий, когато разбра, 
че напразно полага усилия, отиде при импе- 
ратор Кантакузин, като най-напред пори- 
цаваше неблагодарността му към прия- 
теля император, лонеже е бил обичан тол- 
кова много, а след което е получил толкова 
големи благодеяния, се бил отплатил на 
децата (на императора) по най-неблаго- 
дарец начин, като заради властта вършел 
заговор и замислял да ги убие... 

Кантакузин назначава 
управител на Тесалия 

1 Те- 

і при- 

37. Император 
Йоан Ангел за 

111, 53. А по същото време? 1 
салия пристигнаха пратеници, ког 
зоваваха императора н го молеха да ги 
управлява. Защото и по-рано бяха съгласни 
да (му) се подчиняват и предиочитаха да 
вземат по-скоро неговага страна, отколкото 

на императрицата. Mi тогава, като 
се съгласиха, проводиха пратеници ири 
него и го призоваваха (да поеме) властта. 
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А императорът, като благодари много иза пре- 
дишната благосклонност и за това, че сега 
доброволно минават на пегова страна, след 
това каза, чеестрашно глупаво, ако след като 
те показват цялото си благоразположение, 
и той сам да не се покажел също благораз- 
положеп към тях, и да не откриел сърцето 
си. Защото какво би станало с него в Гинеко- 
кастрон и как сам той и най-близките му 
съмишленици биха се изложили на големи опа- 
сности, след като неговите хора го напуспали, 
а неприятелите напирали и войската била 
обхваната от голям смут и безредие, ако 
бог не бил протегнал свише спасителна 
десница. Това сами знаели добре. Той по 
певоля отишъл при краля, владетеля на 
трибалите, от когото неочаквано бил полу- 
чил големи почести и помощ. Наистина 
неотдавна той взел годяма и добра войска 
и се отправил бързо към Димотика, за да 

се съедини с тамошните си приятели н да 

уреди добре работите си. А когато пристиг- 
нал във Фере, началинците и войската 
били обхванати от страшна болест и мно- 
зина от тях умрели, така че поради болестта 
той се принудил да се върне отново в цар- 
ството на трибалите. А сега се готвел да 
отиде отново с войска в Димотика. Защото 
това било най-изгодно за пего, за да си 
възвърне цялата ромейска империя, ако би 
било угодно богу. Поради това сега не можел 

да отиде в Тесалия. Защото повече щял 
да ги огорчи, ако остане за кратко време 
с тях и бързо отиде отново в Тракия. Но 
ако биха искали да бъдат под негова власт, 
сега (можел) да им постави за архонт Йоан 
Ангел”, който бил най-подходящ поради 
кръвното родство н можел да ги ръководи 
и да ги брани от неприятелите, които биха 
ги нападнали, а бил и мъдър, храбър H 
опитен във войните. А когато той дойдел 
в Димотика, щял да се погрижи за тях, 
кодкото е възможно, ако не му попречи 
някаква непрнятност, п щял да прояви 
към тях голямо внимание и грижа. Това 
отговори на пратениците. И нареди да съоб- 
щят на тесалийците и ако биха приели, 
да се заловят за работа. Като прояви към 
тях присъщага му любезност, той изпрати 
заедно с тях един от приближените си, 
диойкета”# Мануил, за да съобщят казаното 
от него и па тесалийците. Когато дойдоха 
в Тесалия и войската и първенците от rpa- 
довете узпаха казаното от императора, те 
най-напред благодариха много на импе- 
ратора за благосклонността му към тях 

237 Моан Ангел бил роднина на Йоан Кантакузин и управител на Тссалия. Вж. Острогорски, 
пос. chu., с. 481. 228 Диойкетът Мануил, сиреч управителят Мануня. 

тата мо зы 
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и за сстествената и искрена откровеност 
(която проявявал) от дете, макар да изглеж- 
дал, че е в тежко положение, той не допу- 
снал да каже нещо невярно или неблаго- 
родно, но мислите си изказвал откровено, 
такива, каквито били. А те поради голя- 
мото си благоразположение към него, понеже 
бил решил, че не е изгодпо да отиде сега 
при тях, щели да приемат на драго сърце 
не само Ангел, който му бил близък по род 
и можел да ги управлява, но дори ако им 
прател някого много по-пезначителен от 
него, и щели да покажат цялото си благо- 
разположение към императора. И тесалнй- 
ците отвърнаха това. А императорът, когато 
научи това от върналите се пратеници, 
проводи братовчеда си Йоан Ангел за упра- 
вител на Тесалия. А искаше да изясни на 
всички, че не е започнал войната срещу 
децата на императора като заговорник и че 
не е искал да (ги) лиши от властта, ако 
надвие, но по-скоро той е бил нападиат 
от императрицата, подведена от клевет- 
ници. Той даде хрисовул на Ангел за управ- 
лението на Тесалия и прибави (имената) 
на императрицата и на сина й, императора 
Иоан”, та Ангел и тесалийците да служат 
п на тях, както пему, повече, отколкото 
по-рано. . 

‚ И прелюбезният роднина на цар- 
ството ми господин Йоан Ангел, който 
е потомък от нашия род и нзобилетвува 
с царска кръв, твърде похвално залягаше 
тези, които надминава с физическа сила, 
да ги надмине още повече с благородст- 
вото на своя дух. Дълго време би отнело 
да разказваме за сплата на духа му, за 
здравата мисъл и постоянството му към 
приятелите, така че предпочита да ри- 
скува заради тях, за стройността на тялото 
и някак за хармонията и силата му. А MO- 
[nee казват, че свидетелствата на самите 
неприятели са по-убедителни, илирийците, 
срещу който той много се бс прославил, 

ги знаят и биха могли да кажат тия неща, 

а също и целият континент и самите перси, 

които, нападайки го често, биваха побе- 

дени напълно и съвършено унищожени. 

Той понесе храбро всичко това и пострада 

заради мен: бяха му ограбени всички сред- 

ства и му бе конфискувано цялото богат- 

ство, (лишен бе) от голямо количество слуги 

и от всичко друго, от конто неща, ако хо- 
рата бъдат лишени, ги виждаме победени. 

За да не изглежда, че постъпвам недостойно, 

като разказвам с мъка за себе си това, 

което тогава понесохме храбро с помощта 
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лардиодо учо та пів 

в. Ф огу, битти байо «ос ха! «по, ще 

на Всевишния, пропускам да кажа как 
се пресели заедно с мен при трибалите и 
бе готов и душата си да даде заради мен, 
когато пстрябва, и как бе всичко за мен, 
какви и колко трудности е преживял с 
мен. Наистина желая да изложа по-нашироко 
делата му. А понеже това, което бихме 
казали, във всеки случай ще бъде по-слабо 
от истината, то човек може от твърде мимо- 
ходом споменатото напълно да разбере делата 
му. Наистина подробностите пека останат 
за ония, за които това е единствено зани- 
манне, да ги отбележат писмено и да ги 
украсят със слова. А ние, вместо това, 
ще се погрижим да възнаградим и с дела 
този уважаван брат на царството им, който 
съответно на името сп е богато награден, 
най-справедливо да го облагодёетелству- 
ваме и да го удостоим с високи награди, 
защото той е не само такъв,какъвто го посо- 
чихме, и заради нас заедно с нас понесе 

много трудности, но и защото делата му 

дават всички гаранции, че ще извърши 

това, което © по-полезпо за държавата, 
и че ще спечели победи срещу неприяте- 
лите, който безсрамно унищожават ромей- 
ските земи. Поради това и царството ми, 
което винаги желае да му даде достойни 
награди, сега дава н предоставя настоя- 
щия хрисовул, който нарежда, известява 
и определя прелюбезния брат на Царст- 
вото ми господин Йоап Ангел да бъде начело 
на крепостите и земите на Влахия?‘ до 
края на живота си и да се старае и да за- 
ляга за преуспяването и подобряването им, 
тъй като той е длъжен да пази неприкос- 

новено това, което обеща с клетва пред 
царството ми. Ако изложим това отчасти, 
би изглеждало наистина излишно и може 
би неподходящо за доброто му н благосклонно 
към нас отношение. А понеже поради много 
причини е похвално, че върви по сигурен 
и гладък път, по който няма препятствия, 
нито пък заплашва изложеното от нас и 
потвърдено от него с клетва, затова тия 
неща за по-сигурно трябва да се кажат. 
А те са следните. Нека прежеланият брат 
па Царството ми Йоан Ангел да бъде приятел 
на приятелите на властта и неприятел на 
нейните неприятели. М каквото и поло- 
жение да заема, щом Царството ми го обича 
и е благоразположено към него, и сам той 
да проявява същото. А иначе да се чув- 
ствува сигурен и безгрижен, както Цар- 
ството ми. Нека по такъв пачин да управ- 
лява областта Влахия до края на живота 
си, но да няма право да отстъпи управле- 
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нието дори и на сина си, освен ако някак 
Царството мп не пожелае и отново не нареди 
това, Нека проявява това покорство не 
само към Царството ми, по и към импера- 
тора Йоан Палеолог, ако бъде поставен за 

приемпик па царството. А ако по божия 
воля императорът Палеолог умре, да се 
подчинява по същия начин на този, когото 
Царството ми постави с божия помощ за 
наследник и приемник на ромейскага власт. 
Според съществуващия обичай в богохра- 
нимия дворец на Царството ми п в тази 
страна да се казват имената и споменават 
в цяла Влахия и господарката Ана Пале- 
олог, и императорът, пейният син. И нека 
тамошните митрополии или епископии, или 
монастирн, или църковни права, да бъдат 
под властта на пресветата божия Велнка 
църква, да бъдат неотнимаеми доходите, 
конто получават въз основа па различии 
привилегии. Ако прелюбезният зет на Цар- 
ството ми господин Никифор Дука“! или 
пякой друг бъде изпратен от Царството 
ми в деспотството, да бъде приятел с него 
и всеки един да пази правата сп. А ако 
също се появи някакво недоразумение и 
разногласие между двамата, да се донесе 
за това до Царството ми, и то да оправи 
това, според както бог му внуши. И да се 
запазят, както по-рано, границите на Вла- 
хия и на деспотството му, та когато получи 
крепостите в пределите на Влахия, да 
гн включи в тях, както и останалата Вла- 
хия, в управлението си, както бе изясиено. 
А относно останалите крепости, разполо- 
жени след Патра”, ако моето Царство е 
в добри отношения с каталаните”, и сам 
той да има (такива отношения с тях), а 
ако (моето Царство) воюва, и той да воюва. 
И конто се подчинят на Царството ми било 
по някакъв друг начин, било и чрез самия 
този брат на Царството ми, то Царството 
ми да може да поставя управител по своя 
воля, когото пожелае. И ако някои от архон- 
тите въз Влахия пожелаят да получат 
служби от Царството ми и да дойдат да 
ми се молят, да могат (да правят) това сво- 
бодно п да пе бъдат възпрепятствувани 
от него. Нека служат в западните предели 
лично и с цялата ромейска и албанска 
войска, където Царството ми има нужда 
от тях. А ако Царството ми има нужда 
(от тях) по-нагоре от Христопол, нека 

11, зет на Кактакузин. Вж. Острогорски, 
пос. съч., с. 535. 248 Патрас, пристанищен град в Коринтския провлак, Северозападен Пелопонес. 
248 Каталани, испански наемници, който в края на 1303 г. начело със своя вожд Роже де Флор предложили 

услугите си на визангийския император Андроник П Палеолог. Последният ги използува ал за борба срещу 
турците. Но верни ка своя грабителски прав, каталаните причинили неописуемин бедствия на империята, 
разграбвайки и опустошавайки редица области от нея 
460--463. 

За това вк. у Острогорска, пос. съч., с. 
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234 Става дума за обсадата на Димотика от противниците на Кантакузин през 1342 г. 

тора. т.е. Йоан Кантакузин. 

служи лично с колкото може войска.“ При 
такива условия императорът предаде управ- 
лението на Тесалия на Йоан Ангел. Теса- 
дийците приеха на драго сърце Ангел, 
като идващ (от името) на императора, и обе- 
щаха да изпълнят всичко, което бе наредено. 

ПТ, 54. А жителите на Димотика, понеже 
бяха притиспати отвсякъде от войната, 
която нямаше изгледи да спре, освен ако 
императорът не би се върнал бързо при 
тях, изпращат при него Михаил Тарха- 
ниот, който, от една страна, o го осведо- 

ми какво е положението при тях, а, от друга, 
да го подканят да се върне по- ры понеже 
положението около Димотика налагаше из- 
вънредно много неговото присъствие. А им- 
ператорът и по-рано мислеше много да 
сс отправи към Димотика и тогава, под- 
тиккат от Тарханиот, още повече забърза 
да се върне H призоваваше краля към същото. 
И войската, която щеше да потегли заедно 
с императора, вече се бе приготвила за 
тръгване. И Тарханиот, като предизвика 
у императора и хората около него голяма 
радост и готовност (защото, откакто имне- 
раторът бе отишъл при трибалите, никой 
по-знатен не бе идвал при него от дома 
поради страх от тия, които държаха пъти- 
щата), отново се върна в Димотика тайно 
от неприятелите и описа ясно положението 
около императора и че се бил приготвил 
да се върне след малко с войска. А великият 
дук Апокавк проводи пратеници при краля 
и съобщи, че ще пристигне в Македония 
с кораби и че би желал да се срещне с него, 
за да уговори споразумението, което ще бъде 
за него най-изгодно. А кралят попита преди 
това императора? дали одобрява срещата. 
Но тъй като императорът не възрази, но 
се съгласи, споразумели се двамата да се 
срещнат при Амфипол, като единият дойде 
с кораби откъм морето, а кралят с конница 
откъм сушата. А намерението и на двамата 
относно срещата бе следното: на краля, 
ако може да залови великия дук Апокавк 
и да отмъсти, задето воюва срещу нмпера- 
тора. А на Апокавк да убеди краля да не 
вдига война против него, тъй като желае 
да обяви тъста си Андроник Палеолог за 
ромейски император, да прогони импера- 
тора Кантакузин и да не допусне да се 
върне в земята на ромеите, тъй като ще 
попречи на тъста му да вземе властта. 
Той никак не се интересуваше за друго. 
Дали великият дук наистина желаеше това 

или не, не стана яспо, понеже Хрельо, 

245 Импера- 
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който му служеше в тия неша и бе съу- 
частник в тайните му, преди това бе ум- 
рял. Наистина великият дук чрез некол- 
цина свои най-приближени съобщи тия неща 
на бащата на тъста си Андроник във Фере. 
Последният бе разговарял с пребиваващия 
в Мелник Хрельо и чрез него бе получил 
отговора на краля. Великият дук искаше 
отново да узнае това, от което имаше нужда, 
и оня отново отговаряше, каквото мислеше. 
А когато кралят наистина потвърди, че такова 
е било искането на великия дук към импе- 
ратора Кантакузин, и обмисляше какво 
трябва да отговори на това, императорът 
посъветва да не пречи, но повече да съдей- 
ствува, за да стане по-ясна завистта на Апо- 
кавк по отношение на него, и че не от благо- 
разположение към императрицата и към 
сина-император е вдигнал гражданската вой- 
на, но че той си е присвоил ромейската 
власт. Прочее кралят заедно с императора 
Кантакузин, като пристигаше до така наре- 
чените блата Алмири,2 разположи се па 
лагер и очакваше великият дук да при- 
стигне с флотата в Амфипол, за да се срещнат 
там. А останалите по-знатни и първенците 
във Византион, обвинени от великия дук 
като привърженици на Кантакузин, стояха 
В затвора и бяха подложепи на всякакви 

страдания. А от тия, който заедно с него 
почпаха войната и убеждаваха императ- 
рицата, че император Кантакузин заго- 
ворничи срещу нея, от тях една част уко- 
ряваше умерено п ги лишаваше от посто- 
вете им, като взимаше повод от враждата 
им срещу него, та ако ги погуби, да не бъде 
укоряван, че несправедливо ги е наказал, 
след като са станали негови врагове, а 
за други се колебаеше. Това долавяха и 
самите те и като имаха лошо предчувст- 
вие за бъдещето си, разбраха, че са при- 
чинили големи нещастия па себе си и на 
другите, а не можеха да си помогнат, понеже 
великият дук си бе подчинил всичко. А 
великият стратопедарх Георги Хумн, един 
от инициаторите на войната, дойде при 
императрицата и спокойно укори вели- 
кия дук, че е изразходвал държавните 
средства напразно, като е подготвил кораби, 
които ще бъдат безполезни за война по 
суша, Защото как флотата ще се противо- 
постави на Кантакузин, който се намира 
при трибалите и държи града Димотика, 
разположен далеч от морето? Даде съвет, 
че е по-добре да се откажат от такива непо- 
сидни разходи, а да измислят нещо друго, 
което ще принесе полза на цялата държава. 

246 Вероятно пресушеното днес езеро Тахино на Долиа Струма. 

43 Гръцки извори за българската история, т. X 
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А това значи да се сключи мир и споразу- 
мение с Кантакузин, по възможност най-из- 
годни. „Защото почнатата срещу него тол- 
кова голяма война и проявеното голямо 
старание нямат никаква полза повече за 
нас. Той е незасегнат от злото и още стои 
при господаря на трибалите, използувайки 
цялото му благоразположение, като се готви, 
както чуваме, да се върне в Димотика с 
войска. А жителите на Димотика не са 
се отказали от благоразположението си към 
него, нито са притеснени от бушуващата 
наоколо война. Нещо повече, те са станали 
още по-страшни от цербери по всички гра- 
дове на Тракия, унищожавайки и опусто- 
шавайки напълно всичко, и струва ми се, 

това не е добро за нас и не ще свърши добре. 
Затова и аз дойдох да (ви) подканя да 
сключим мир с него. Защото сега, преби- 
вавайки като изгнаник в чужда страна и 
като търси помощ от други, той на драго 
сърце би приел мира, ако ние бихме пред- 
ложили умерени условия. А ако се намери 
у дома си и се снабди с някаква сила, стра- 
хувам се да не би да отхвърли нашите иска- 
пия, понеже би имад изгледи да ни над- 
вие.“ А императрицата каза, че разумно 
съветва и че после, като обмислят, ще 
извършат това, което намерят, че би било 
полезно за държавата. А в настоящия мо- 
мент, понеже са изразходвали средствата 
и възнаграждението на моряците, редно 
било да отплуват. Тя бе казала, че вели- 
кият дук й съобщил, че ако отплува за 
Македония, щял да доведе Кантакузин око- 
ван, понеже кралят обещал, че ще го пре- 
даде, ако сам отиде при него. Тя беше ка- 
зала още, че по време на войната импера- 
тор Кантакузин бе изпитал много труд- 
ности: майка му била умряла в затвора, 
а синът му Андроник вече дъдго време 
страдал окован. “9 Били му разграбени 
неизчислими богатства, били извършени мно- 
го неприлични неща от злоба към него, 
и от най-близките и роднините му едни 
били погубени с богатствата си, а други 
от най-знатни и богати станали бедни и 
затворници. Затова тя не се надяваше, 
че император Кантакузин лесно ще бъде 
склонен към мир, но че ще се брани по 
всякакъв начин и ще отвърне на удара 
с удар. Това я сковаваше и я правеше да се 
колебае да вземе решение относно мира, 
понеже смяташе, че е безполезно. Защото, 
преди да се стигне до тази толкова голяма 
безмислица и хората около нея да пока. 

247 След като Йоан Кантакузин се п ровъзгласил за император на 15 юни 1341 г., неговите против- 
ници хвърлили в затвора в Цариград майка му и сина му Апдроник. 
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жат цялата си жестокост и обидно отно- 
шение към императора, самата тя повече 
от другите желаеше мира. С пълно убеж- 
дение тя даваше много доказателства, че 
войната срещу императора е вдигната отна- 
чало от завист, но че той не е заговорничел 
срещу нея и децата й, както твърдяха 
клеветниците. Но все пак тогава тя отлага- 
ше обсъждането на въпроса за мира. А ве- 
ликият дук Апокавк, след като воен- 
ните кораби бяха съоръжени, отплува за 
Амфипол уж за да разговаря с краля срещу 
императора Каптакузин и да го убеди да го 
предаде. Защото кралят твърдеше, че не 
би воювал срещу зетя-император, който 
щял да бъде обявен за владетел па роме- 
ите. Наистина това не можеше да се каже 
открито, защото междувременно умря Хре- 
льо, който участвуваше в тайните, и вели- 
кият дук отплува от Амфипол за Визан- 
тион, без да довери комуто и да било дру- 
гиму тайната Кралят пое грижата за 
градовете, които той завзе след смъртта 
на Хрельо. И като избра най-добрите от 
тия, който се намираха под императорско 
разпореждане, остави ги за гарнизон на 
градовете. А самият той с останалите при- 
стигна във Фере с императора. 

98. Сръбският крал обсажда Фере 

Ш, 55. Преди да опустоши околността, 
той проводи > пратеничество при ферей- 
ците и ги подкани да предадат града на импе- 
ратора”*. Защото си бяха дали клетва 
(краля) да бъде съюзник и приятел на гра- 
довете, които минат на страната на импе- 
ратора, а ще воюва като неприятел срещу 
тия, които се противопоставят. И тъй той 
им обещаваше, ако сега те доброволно се 

съгласят да минат на страната на импе- 
ратора, веднага да се оттегли от тях и след 
това никога да не им наврежда. А ако дей- 
ствуват необмислено и не се съгласят, зап- 
лашваше гн, че ще опустоши земята им и 

ще ги третира по най-лош начин. А фе- 
рейците отпратиха пратеничеството, като 
казаха, че по-скоро ще понесат всичко, 
отколкото да робуват на Кантакузин. Пък 
безумието и смущението не по-малко ги 
подтикваха към това, (а именно) поради 
омразата към императора да предпочитат 
да понесат най-лошото, пренебрегвайки въз- 
можността да се спасят. Най-голям ини- 
циатор за това бе Константин Палеолог, 
който тогава управляваше града, бидейки 
най-голям приятел на Апокавк и съуча- 
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стник в тайната. Той пазеше чисто дове- 
рието и благоразположението си към него, 
който бе тъст на сина му Андроник, а също 
така и митрополитът, който отначало вед- 
пага без никаква причина почна непри- 
мирима война против императора. А импе- 
раторът, след като върнаха пратеничест- 
вото, виждаше до какви злини са докарани 
от безумие и че голям и хубав град на ромей- 
ската империя ще бъде унищожен от обса- 
дата и ще бъде принуден да се подчини на 
трибалите. Затова той проводи един от 

приближените си и ги призова да се по- 
щадят и да не отиват до крайност поради 
омраза към него, но сега да се погрижат 
някак за себе си и да не приемат в града 
нито него, нито гарнизон, нито началник, 
но само когато споменават императрица 
Ана и сина и императора, да славят и него 
заедно с тях и да го споменават на търже- 
ствените си служби. По този начин те ще се 
отърват от злините на обсадата. Защото 
трибалите не ще им навредят поради клет- 
вения си договор с него. А когато той се 
върне в Тракия и стане ясно, че е завла- 
дял цялата ромейска власт, те сами ще 
(му) се подчинят. Ако пък след това бог 
реши нещо друго за него и му отнеме жи- 
вота, тогава вече или да минат на страната 
на ромейския император, ако би могъл 
да ги освободи от неприятелите, или да 
издържат обсадата, ако разполагат с храни 
и друго продоволствие. Сега да не злоу- 
мишляват срещу себе си, като че ди нарочно 
търсят нещастието и привличат войната сре- 
щу себе си, след като е възможно да се запа- 
зят с разум и съобразителност. Прочее 
императорът това съветваше ферейците и 
молеше да го послушат, за да извлекат 
голяма полза. Когато те чуха тия неща, 
избълваха много хули и ругатни срещу 
императора и казаха, че по-скоро той трябва 
да помисли не за тях, а за самия себе си 
и съмишлениците си как биха се спасили. 
Те убиха пратеника и го насякоха животин- 
ски и нечовешки на четири и окачиха части- 
те на колове върху стените. Императо- 
рът се ужаси от това и осъди голямата без- 
човечност и безразсъдство на гражданите, 
изпрати и писмо до тях чрез някой си Геор- 
ги, хванат извън (града), осъждайки жесто- 
костта и зломислието им и предричайки 
идването на големи злини. Те щели да молят 
закрила от негова страна тогава, но той 
повече не щял да се грижи за тях. А съмиш- 
лениците му ромеи вече бяха в пълна 
безизходица и смятаха, че за императора 
е напълно невъзможно да отиде в друг 
град, след като ферейците бяха проявили 
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такова нещо. И затова те се събраха и мо- 
лиха императора Да не се бави и да не губи 
време в празпи работи, а да побърза към 
Димотика, та заедно с близките си или да 
постигпат успех, ако нещата вземат по-бла- 
гоприятен обрат за тях, или да умрат, ако 
се наложи. И тъй и императорът реши да 
се вслуша в съветите им, понеже те извън- 
редно много желаеха да се върнат. И по 
споразумение с краля той взе войска, кол- 
кото можеше да го следва. И поеха. А кра-. 
лят остана при Фере, разоряваше и опусто- 
шаваше земята, като унищожаваше напълно 
всичко. Императорът пък, когато се отда- 
лечи много от Фере, виждаше, че следва- 
щата го войска от трибали е само базполезна 
тълпа. Защото, от една страна, кралят 
беше избрал преди това най-добрите от тях 
и ги остави за гарнизон в градовете, които 
сам бе завзел след смъртта на Хрельо, кой- 
то ги владееше, От друга страна, те бяха 
изтощени и измъчени От дългия поход (за- 
щото повече от два месеца преди това след- 
ваха краля в похода му.). И освен това 
бяха обхванати от непреодолим страх и 
смягаха, че са се отправили на поход не в 
Тракия, а срещу партите или индийците, 
откъдето по никакъв начин не било възможно 
да се върнат у дома си. Затова те изпращаха 
у дома си и военни коне, и оръжие и ако 
носеха някои други полезни неща за войната, 
та поне това да остане за децата им след 
тяхната смърт. Като видя това и като не жела- 
еше да отиде в Димотика неподготвен, та 
и сам да бъде обсаден от византийците, 
защото това никак не било полезно нито 
за него, нито за съмишлениците му, импе- 
раторът реши да се върне при краля и да 
иска достатъчно войска, за да се покаже 
страшен за неприятелите, когато отиде към 
Димотика, а не да бъде презиран поради 
слабостта си. А когато се посъветва със 
съмишлениците си ромеи, всички като по 
даден сигнал казаха, че предпочитат по-ско- 
ро да останат и да се изложат хиляди пъти 
на смърт, отколкото да се върнат в земята 
на трибалите. Нанстина те не смятаха, че 
ще се отправят в страна, осветена от слънце 
и населена от хора, но в бездните на ада 
и жилищата на мъртвите и даже нещо по-ло- 
шо. Императорът много ги уговаряше, че 
желае най-доброто и най-полезното, и мо- 
леше да се съгласят, но те не искаха дори 
да чуят, но смятаха за по-приемливи всички 
ужаси, който някой би споменал, отколкото 
отново да се върнат при трибалите. А импе- 
раторът виждаше, че опасността не е малка, 
ако се съгласи със съмишлениците си, които 
даваха безполезни съвети и се насочваха 
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вече към безразсъдни действия. И не зпаеше 
как да постъпи в момента, понеже не можеше 
да убеди придружаващите го. Той много 
им говори преди това и заяви открито, че 
поради тяхното малодушие и нерешител- 
кост върши недостойни неща по отношение 

на себе си, на военното командуване и на 
делото. Той се съгласяваше против волята 
си с желанието им и ги подканяше да бъдат 
смели, понеже бог щял да се застъпи, както 
и друг път често е било в големи опасности, 
и така тръгнаха. А когато бяха недалеч 
от Христопол, те срещнаха пристигналия 
от Димотика пехотинеп Ракоднтунт, който 
даде писмо на императора от неговата же- 
на-императрица и от другите граждани в 
Димотика. С писмото го подканяха да се 
пази и да се отправи към тях предпазливо, 
ако не води голяма и достатъчна войска 
против такива неприятели. Наистина про- 
тостраторът Палеолог с голяма войска от 
пехота и конница се бе разположил на лагер 
в Пернтеорион и чакаше пристигането му, 
за да се сражават. И самият паракимо- 
мен Апокавк със седемдесетте триери, с 
които беше отплувал към Амфипол, остана 
на котва там. За тях той трябваше да вземе 
решение и да направи това, което би сметнал 
полезно. Около това писмо се случи нещо 
необикновено и очевидно имаше божия на- 

меса в полза на императора. Когато бе съоб- 
щено във Византион, че императорът Кан- 
такузин отпово отива в Димотика с войска 
от трибали и че протостраторът начело на 
пялата пехота и конница, с голяма сила, 
е пристигнал в Перитеорион, и великият 
дук Апокавк поради същата причина, връ- 
щайки се от Амфипод със седемдесет кораба, 
разбра, че трябва да остане и сам той с ця- 
лата си войска и да попречи на императора 
да се върне. Понеже според обичая пъти- 
щата се пазеха, за да не се срещнат тайно 
помежду си тия, които идват от Димотика 
или от страна на императора, този, който 
носеше това писмо, бе заловен и доведен 
при протостратора, Като го разпита за пис- 
мото, той призна и веднага го даде. (В пис- 
мото) молеха императора по най-бърз начин 
да дойде при тях и да не проявява нехайство. 
Защото конници и пехотинци от войската 
в Димотика плячкосвали селищата в Тра- 
кия и си набавяли средства за живот. А също 
така и занаятчии и други, които се препи- 
таваха с ръцете си, като залягаха и се тру- 
деха, живеели охолно. Средните слоеве от 
гражданите страдали твърде много от оскъ- 
дицата, без да могат да получат отникъде 

средства за живот. Поради това жена му 
императрицата, както и другите молеха 
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императора веднага да се върне, понеже 
идването му щяло да избави гражданите 
от големи нещастия. А когато протостра- 
торът прочел писмото, той наистина се пре- 
старал и проявил съобразителност. Убе- 
дил пратеника, като му дал злато и като 
обещал, че ще възнагради и него, и близ- 
ките му (защото беше от Силиврия), да отиде 
при Кантакузин и да му предаде проме- 
неното по негово усмотрение писмо, без да 
съобщава нищо за извършеното, но като 
че то е от жена му императрицата. Действи- 
телно той направи, както бе заповядано, 
и протостраторът против волята си помогна 
на императора и неговите хора. Защото, 
когато прочете писмото, и хората около 
императора узнаха за поставената в засада 
(против тях) войска, че била по-много- 
бройна от тях и силна във всяко отношение, 
те, които бяха тръгнали от домовете си на 
поход не от вчера и завчера, въздадоха много 
благодарности на бога за грижата (му) към 
тях и за избавлението им от опасностите, 
а па императрицата за грижата и вниманието 
към тях, и радостни се върнаха, тъй като 
по-голямата опасност направи вчерашните 
трудности и мъчнотии да изглеждат по-лесни 
и по-поносими. Така императорът и хората 
около него избягнаха неочакваните опас- 
ности и извлякоха твърде голяма полза 
от коварството на неприятелите. А великият 
дук, като узнал, че той води твърде незна- 
чителна войска и лесно победима и че се 
бил върнал поради писмото, което тъстът 
бил променил, разгневил му се много и от- 
крито се разсърдил, понеже от глупост е 
подпомогнал неприятеля. Мнозина от при- 
вържениците на Апокавк обвинявали про- 
тостратора за вероломството му, като твър- 
дели, че доброволно е подпомогнал Канта- 
кузин, понеже бил негов таен привърженик. 
А той уверявал с клетви, че нищо такова 
не е желал, но като че ли каран от някаква 
по-могъща сила, е бил доведеп до това поло- 
жение, смятайки да излъже дошлия с го- 
ляма войска Кантакузин, и като го изплаши, 
да го накара да се върне. Найстина по та- 
къв начин стана всичко това и императорътКан- 
такузин отново се върна при краля. А вели- 
кият дук Апокавк отплува за Византион 
и жителите на Византион го приеха много 
шумно и с необикновени почести, нари- 
чайки го спасител, защитник и освободител. 
Навсякъде се говореше, че Кантакузин не 
могъл да се опълчи срещу великия дук и 
затова се върнал, загубвайки надежда за 
собственото си спасение, и отишъл в Света 

гора, за да облече наистина монашеско 
облекло: защото иначе той не би могъл 
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39. Irene imperatrix ad Alexandrum 
Bulgarorum regem legatos mittit. 

Bulgarorum rex Alexander 
Didymotichum obsidet 
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rolg Апуоис буєктблб TE 00 ретобос ха! Ххопотогвфа ёАліъну 

Флеабву. 8дбис 93 дет» кор Bovhevouévorç, кои преовейау 
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хис и дводав éni 2001915 подв бб, wore обицадоу av- 
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да оцелее. И поради приятните вести на- 
всякъде бяха устроени веселби. А малко 
по-късно великият дук обвини някак вели- 
кия стратопедарх Хуми затова, че дал съвет 
да се сключи мир с императора Кантакузин 
(защото от него не останало скрито това, 
което по-рано бе казал пред императ- 
рицата за мира). Затова той затвори него 
и сина му в собствения им дом в пълна изо- 
лация. След него (затвори) и Константин 
Асен??? и сина му. Те получиха заслуженото 
възмездие, задето му съдействуваха за тол- 
кова голямото унищожение на ромеите. И 
след това, както пожарът винаги поглъща 
това, до което се докосне, той нападна и 

другите. 

39. Императрица Ирина провожда. 
пратеници при българския цар Александър. 

Българския цар Александър обсажда 
Димотика 

ПІ, 56. Гражданите на Димотика, когато 
узнали, че императорът отново се е върнал 
при трибалите, се изплашиха и изпълниха 
със страх и смущение. А императрица 
Ирина?! като разбра това, се показа по-сил- 
на, отколкото подобава на жена, свика 
всички и им напомни да не смятат, че поло- 
жението е много тежко: може би така е 
било угодно на бога. Тя заповяда да не 
се отпускат и да не падат духом, понеже 
имат още твърде много и големи надежди. 
Наистина те нямало да попречат на импе- 
ратора да се върне, който след известно 
време щял да дойде и достойно щял да се 
отплати за тяхното благоразположение към 
него, за храбростта и твърдостта им. С тия 
думи тя до голяма степен ги спечели и ги 
убеди да се надяват на по-добро. Решиха, 
че трябва общо да се посъветват и да про- 
водят пратеничество при Александър, царя 
на мизите, а освен това да сключат договор 
с него, за да им стане съюзник и приятел 
и да им помага срещу неприятелите? и 
да се грижи за всичко, което подобава на 
приятел към приятели. И ако императорът 
Кантакузин се върне, той щял да му бла- 
годари за съюза и за приятелството, а ако 
се случи да умре във война или по някакъв 
друг начин, преди да се върне, градът щял 
да му се предаде, като се отдели от ромей- 
ската власт. Но те решиха да не направят 
това така в действителност, а се опитваха 
да измамят мизиеца по две причини: или 

249 Става дума за настоятелното искане на Хумн императрица Ана да сключи мир с Йоан Канта- 
кузан и ло този начин да се сложи край на гражданските междуособици във Византия. 250 Константин 
Acel, син на българския цар Иван Асен 111. 29 Императрица Ирина, т.е. съпругата на Йоан Кантакузин. 
22 Срещу неприятелите, т.е. срешу противниците на Йоан Кантакузин, i 

+ 

ча жа 
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253 Императора, т.е. Йоан Кантакузин. y 

44 Гръцки извори за българската история, т. Х 
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той, обладан от надежда, ще им окаже 
някаква помощ, или императрица Ана и 
ромеите, който ги обсаждаха, като се нау- 
чат, че те се споразумяват с мизите да се 
предадат, не ще усидват нападението, но 
ще поспрат някак, уплашени, да не би 
от гняв да предадат себе си и града на мизите. 
Наистина те с такова намерение сключ- 
ваха договора, тъй като и царят на мизите 
прие на драго сърце (това) и обещаваше, 
че ще помага по всякакъв начин. Но стана 
обратното на това, което те мислеха. Защото, 
когато жителите на Димотика сключиха 
договора, че ще предадат на Александър 
града, ако император Кантакузин не се 
върне, той сметна, че ще завладее сигурно 
града, ако по някакъв начин би могъл да 
погуби (императора). 23 И употреби всички 
средства, за да възпрепятствува завръща- 
нето му иди пък, ако може, и да го погуби. 
И провождайки често пратеничества при 
краля и при сестра си Елена, жена ка краля, 
той ги подканяше да не пускат император 
Кантакузин, но вързан да го пазят в зат- 
вора или дори да го убият, защото така би 
било възможно без усилие да завладее ро- 
мейската империя. Но кралят сметна вну- 
шенията му за неразумни и не ги прие, 
още повече, че и жена му го подтикваше 
към същото. А Александър изпрати войска, 
колкото смяташе, че е достатъчна за обса- 
дата на жителите на Димотика, и й запо- 
вяда да пази разположилите се наоколо 
на лагер под предлог, че ще помага срещу 
ромеите, конто обсаждат града, а в същност 
за да затегнат сами още повече обсадата. 
И всичко бе извършено според желанието 
му. Понеже ромеите вършеха чести вапа- 
дения, но твърде бързо се оттегляха, жите- 
лите в Димотика използуваха случая и 
опустошаваха тракийските градове и през 
нощта и през деня и чрез грабеж и плячка 
си набавяха необходимото за живот. А 
мизите нападаха и непрекъснато папираха 
в продължение на много дни и, разбира 
се, положението се влоши, тъй като всички 
рискуваха да погинат от глад. Наистина 
мизите пречеха еднакво и на ромейте да 
нападат жителите на Димотика, и на жите- 
лите да излизат от града. Защото ако ня- 
кои биха излезли за грабеж, както бяха 
свикнали (този начин за тях беше крайно 
необходим, за да могат да живеят), мизите, 
които ги нападаха (зашото не бе възможно 
те да се скрият, макар че проявяваха голяма 
съобразителност и грижа за това), отнемаха 
им и конете и оръжието и ги пускаха да 
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се върнат в града с празни ръце. А ако жите- 
лите на Димотика обвиняваха пред начал- 
ниците на войската тия, който вършеха 
това, те твърдяха, че нищо не знаят и че 
одързостилите се да извършат това не са 
от тяхната войска, а ромеи, който също 
обикаляли за плячка. Те им заповядаха 
да обикалят лагера и да вземат загубените 
неща, ако ги познаят Те заплашваха с най- 
страшно наказание, ако открият някой гра- 
бител. А никъде нямаше такива неща, за- 
щото предварително те изпращаха в Мизия 
тия, конто бяха извършили подобни работи. 
Разбира се, по такъв начин те поставиха 
жителите на Димотика в тежко положение, 
защото бяха извънредно много притеснени 
от оскъдицата. Императрица Ирина видя 
опасността и затова заповяда (мизите) да 
се оттеглят от града, понеже нямало нужда 
вече от тяхната помощ. тъй като те доста- 

тъчно помогнали. Заради тази помощ те 
изказаха голяма благодарност не само на 
техния цар, но и на самите тях. А те казаха, 
че по никакъв начин не щели да се оттег- 
лят, но оставали твърдо там, за да помагат, 
защото техният цар им бил наредил така. 
Този отговор предизвика голямо смущение 
и страх сред жителите на Димотика. Защото 
гибелта им изглеждаше неминуема. Архи- 
ереят на града, като видя, че съвсем са се 
изплашили и са се помирили с годямото 
нещастие, излезе сред тях, окуражаваше 
ги и не допусна да паднат духом, като каза, 
че всичко там се извършвало по божия воля 
и тия злини са пратени от него, за да про- 

привързаността им към императора. 
Той щял да дойде след известно време и 
щял да се отплати на всички със съответните 
благодеяния. „И не мислете, че той царува 
не по божия воля.“ Наистина той знаел 
това твърде ясно. Той казваше, че отначало 
се съмнявал да не би той да е достигнал 

до тези царски одежди не по божие благо- 
воление, а по негово снизхождение, под- 
чинявайки се на собственото си желание 
и стремеж и затова се боел да не погине и 
сам той заедно с тия, които са взели реше- 
ния, противни на бога. Той отправял модитви 
и призовавал бога с молби да бъде прос- 
ветен от него даля не се гневи за станалото. 
Нему било открито от (светия) дух, че Кан- 
такузин щял да царува напълно по (божие)” 
благоволение. Убеден от това и отхвърлил 
всяко съмнение, той останал в Димотика 
по божие съизволение, за да помогне, как- 
вото може. Защото никой не би могъл да 
го обвини, че той би поискал от императора 
някаква житейска облага. Защото нято по-ра- 
но, нито досега той е молел такова нещо от 
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някого н сега ги насърчава храбро да се 
противопоставят на появилите се трудности, 
понеже не щели да траят дълго, но малко 
по-късно щели да изчезнат под благо- 
склонния поглед на бога. „Защото в най-близ- 
ките седем дни ще видите мизите, който ви 
обсаждат, и под предлог, че са приятели, 
причиниха настоящото тежко положение, 
да се тъпчат помежду си и да търсят спа- 
сение в бягството. И така ще се отървете 
от заобикалящите ви злини.“ Прочее архи- 
ереят каза това и всички се обнадеждиха 
и се освободили от отчаянието. Зашото 

знаеха, че той вижда бъдещето повече, 
отколкото друг миналото. И открито му 
повярваха като на пророк. Недоумяваха 
каква ли ще е причината за бягството на 
мизите. Архиереят писа и на великия дук 
Апокавк, че недоумявал, защо по-рано, 
като го е проверявал често в много неща 
и като е виждал твърде ясно, че резултатът 
от думите му не се забавял много, и то не 
по отношение на някой друг, а към самия 
него, сега изобщо не бил вярвал и смятал, 
че казаните от него неща са празни приказки. 
И той, макар че (Апокавк) не желаел да 
му повярва, все пак би го посъветвал това, 
което смята, че ще бъде от полза нему и 
на всички ромеи. Наистина бог му бил 
открил, че подобава не нему, но по-скоро 
на Кантакузин предишния велик доместик, 
а сега станал император, за да управлява 
заедно с императорските деца и да им бъде 
настойник. И затова бог е отредил той (Апо- 
кавк) да му се подчинява, да се занимава 
с флотата и да бъде висш морски началник. 
Същевременно го съветваше да се задоволява 
с даденото и да не прекрачва границата. 
И го. молеше да се подчинява. Наистина 
нямало да свърши добре, ако се противо- 
поставя на божието решение. Действително 
той казваше, че и сам най-вече в началото 
на провъзгласяването на Кантакузин за 
император негодувал от извършеното и 06- 
мислял дали стореното не е против божията 
воля и поради това, като се отдал на мол- 
би и молитви, бил поучен от бога със след- 
ните слова: „Искам, благоволявам и опре- 
делям да управлява Йоан Кантакузин и 
(така) да бъде.“ Това е решението на бога 
и никой от хората да не се опитва да го 
нарущи несправедливо, понеже е невъз- 

можно. И моля това да не се смята за само- 
хвалство или като признак на добродетел, 
зашото не съм дошъл до такава степен на 
безумие, че да приписвам лъжливо такива 
работи на бога. Тия неща били казани в 

полза на мнозина, неспрадведливо и против 
всякакъв закон на справедливостта по- 
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губвани от войната, и за да се освободи 
той от обладалата го самоизмама, като 
смятал, че ще надвие императора Канта- 
кузин. Ако се вслушал в тия неща, скоро 
щял да види ползата, а ако не се вслушал, 
без съмнение щял да узнае, че той бил при- 
ятел на истината и че тя го е научила на 
това. Това пишеше изрично архиереят на 
Димотика на великия дук за императора 
Кантакузин, предупреждавайки, че той ще 
надвие неприятелите си. А когато онзи 
прочете писмото, нищо не отвърна. Той 
предсказване много такива неща не само 
за императора, но немалко и за някои частни 
лица. Когато сред народа бе устроен заго- 
вор против Михаил Вриений, управител 
на Памфил, той бе отведен вързан във 
Византион и осъден от архонтите да лежи 
в затвора. А когато малко по-късно начал- 
никът на стражата поради някаква малка 
причина го Измъчил толкова тежко, че 
го смятали за умрял, мълвата (за това) 
достигнала до близките му в Димотика и 
те помолили архиерея да съобщи на жена 
му за смъртта на мъжа й. За да не се уплаши 
тя за него и зада не умре внезапно при съоб- 
щението, архиереят казал, че Вриений не 

умрял, а е жив. Наистина той бил бит 
толкова нечовешки, че е била необходима 
сол, за да се успокоят гнойните рани и 
подутините, причинени от ударите на кам- 
ници. Той не бил умрял, но останал жив 
и бил третиран нечовешки и поради някои 
други по-тайни причини. Това щяло да 
бъде причина той да се завърне при децата 
си и жена си. Той наистина бил освободен 
от затвора, за да лекува раните , и като 
избяга, щял да пристигне тук. А малко 
по-късно той в присъствието на императора 
ще загине, сражавайки се заради него. 
Всичко това се случи по-късно според него- 
вото предсказание. Защото Вриений, пуснат 
от затвора, за да получи някаква помощ 
от лекарите, като използувал случая, мо- 
жал да избяга у дома си и се спасил. И по-къс- 
но той загина в бой срещу Момчил, сра- 
жавайки се пред очите на императора. С 
такава способност бе надарен патриархът 
от бога и предвиждаше това, което ще стане, 
като че ли го виждаше. А мизите, който 
се бяха разположили на лагер около Димо- 
тика, узнаха след известно време от съглед- 
вачите си, че множество персийски кораби 
са навлезли в устието на Хеброс, и от 
страх и смущение се тъпчеха помежду си, 
както архиереят предсказа, и веднага отстъ- 
пиха, като не знаеха къде да се скрият. 
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А гражданите на Димотика, като не знаеха 
причината на бягството, се учудваха какво 
ли е смутило толкова мизите. Наскоро бе 
съобщено, че Омур, син на Айдин, който 
бе голям приятел на император Кантакузин, 
а и по-рано бе проявил годямо благораз- 
положение към него (защото заедно с него 
и с младия император Андроник водил 
войната срещу Фокея и Лесбос), узнал 

за Кантакузин, че е изпаднал в голямо 

затруднение, понеже всички ромеи общо 
воювали с него, и че самият той бил избя- 
гал при трибалите. Димотика пък, която 
останада като единствено убежище за жена 
му и останалите му приятели, била измъч- 
вана страшно от недоимък поради непре- 
къснатата обсада и имало опасност кора- 
бът на приятеля му да потъне. Затова взел 
всички триста и осемдесет кораба, по-го- 
леми и по-малки, в които се били разполо- 
жили двадесет и девет хиляди моряци, 

и достигнал до устието на Хеброс. И той 
‚ проводи пратеници при императрица Ирина 
и съобщи същото: известяваше, че и сам 
ще дойде след малко. А императрица Ирина 
изпрати колкото войници имаше и други 
от познатите да го посрещнат, а освен това 
и сто коня, та сам да сн послужи с тях и 
да не върви пеша, а и на други да даде. 

Тия, който доведоха (войниците), казали 
да не се сърди за малкия брой, тъй като 
поради избухналата наоколо война сами 
повече се нуждаели от копе и поради това 
не били в състояние да оставят повече от 
тези. Той прие на драго сърце конете и бла- 
годари на императрицата за услугата. Раз- 
предели ги измежду най-знатните перси 
и най-вече между по-възрастните. Питайки 
за своя приятед императора, дали е жив, 
той започна да въздиша много и да пролива 
сълзи от съчувствие, когато научи, че по 
божия воля е жив. Той най-напред въз- 
даде благодарности богу, който им дал 
възможност да проявят голяма грижа и 
смелост по отношение па императора. А 
след това за същото благодари и на тях 
и заявяваше, че им е задължен за многото и 
големи (услуги), понеже понасяли много 
и големи опаскости заради него. Като взе вой- 
ската и той сам тръгна пеша към Димотика 
с две хиляди отбрани войници около себе 
си. А гражданите на Димотика настоя- 
ваха да си послужи с кон и към стоте коне 
прибавиха други, но той не се съгласи, 
като каза, че има две хиляди войници по- бла" 
городни и напълно достойни да яздят коне. 
А понеже нямаше възможности да даде на 
всички (коне), по-добре и сам да върви пеша, 
та като понася с тях трудностите, да направи 
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40. Сапіасигепиѕ imperator Веггћоеат 
obsidet. Ѕегрогит exercitus ad flumen 

Axium venit 
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по-леки и поносими незгодите на пътя. 
И така пристигнал до Димотика. Той остана 
немного дни, през които димотичани трябваше 
да си набавят храна, като оплячкосат селата 
в Тракия, и след като бе направено всичко 
според желанието им и се снабдиха с много 
жито, други припаси и с добитък, той запо- 
вяда да им предадат всичко, каквото имаше 
в лагера от плячката. И бе направено така, 
както нареди. Той отдели петстотин от двете 
хиляди отбрани войници и девет хиляди 
от останалата войска и ги изпрати при кора- 
бите, за да (ги) пазят, докаго се върне. А 
на останалата войска от двадесет хиляди 
и петстотин души и на 1500-те отбрапи 
войници заповяда да го следват, за да отиде 
там, където беше императорът. Прочее сам 
той и всички останали тръгнаха пеша освен 
онези сто, който не можеха да вървят пеша 
поради старост. И като пристигнаха до 
укрепленията на Христопол, понеже стра- 
жите не можеха да се противопоставят на 
толкова голяма войска, те пробиха на много 
места, след като стражите напуснаха (места- 
та си), преминаха и прекараха нощта на- 
близо. 

40. Пиператор Кантакузин обсажда 
Вероя. Сръбска войска пристига 

до река Аксиос 

Ш, 57. А когато ферейците узнаха, че 
персийската войска възнамерявала да пре- 
мине през тях, те се уплашиха от опусто- 
шението, което щеше да сполети земята 
им. Освен това, обхванати от омраза към 
императора, да пе би той да бъде подпомог- 
нат от персите, решиха, че трябва да изма- 
мят началника на войската. Те съчиниха 
писмо и му го изпратиха като че ли бе от 
императора. След поздрава (в писмото) 
се изказваше голяма благодарност за благо- 
разположението му към него, понеже се е из- 
ложил на много трудности и мъки заради 
него. По-нататък той му нареждаше да се 
върне от мястото, където получи писмото, 
за да не би, без да иска, да навреди в жела- 
нието си да помогне. Защото той се нами- 
рал в най-отдалечените краища в земята 
на трибалите, откъдето сега не било лесно 
да се върне. А ако те тръгнат към него 
през земята на трибалите, (имало) опасност 
да не би техният владетел да смени сегаш- 
ното си приятелство към него с гняв и омраза 
и да се държи зле, като че ди той е виновен 
за войната на варварите и за неговите 
загуби. Това се нареждаше в писмото. А 
когато Омур го прочете, никак не подози- 
раше измамата, понеже сметна, че то наи- АЛ 
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Йоан Кантакузин. 257 Сиреч не били посрещнати, както трябва. 
императора, Т.е. на 

стина е от императора. Той бе обладан от 
противоречиви мисли — дали трябва да се 
върне според нареждането или да отиде 
пря него, понеже му бе трудно да тръгне 
отново да го търси с толкова голяма войска. 
Докато обмисляше това през нощта, вне- 
запно настъпилата зима го принуди да се 
върне, защото в лагера умряха двеста души 

от студ, аи писмото много го потикваше да се 
върне. Той пристигна във Вира, „където 
корабите му стояха на котва в р. Хеброс, 
и там разбра, че през онази нощ са умрели 
триста души от тези в корабите. Почти 
всички пленници умряха. Наистина те бяха 
малцина, понеже началникът Омур не поз- 
воляваше войската да се пръска повече за 
плячка поради предстоящия поход. Като 
обясни с писмо на императрица Ирина в 
‚Димотика необходимостта да се върне и се 
извини, че порадч настъпилата зима не се 
е върнал при нея, за да й се поклони, той 
отплува за родината си. А след това понеже 

през оная година зимата стана много тежка, 
цариградчаните и тези от цяла Тракия 
кротуваха и не нападаха димотичани, но 
по необходимост презимуваха по домовете 
си. А димотичани, притеснени от оскъди- 
цата, се осмелили да извършат други твърде 
страшни неща: малко повече от двеста 
пехотинци и около двеста конника излезли 
от града за плячка. Но суровата зима така 
връхлетяла върху тях, че те се принудили 

сами да отидат при неприятелите, понеже 
изнемогвали вече от студ. Найстина, когато 
всички пехотинци пристигнали вкупом в 
градчето Литица?9, началникът на града, 
който тайно принадлежал към партията 
на императора?8, заключил войниците в 
една кыца уж под стража. Той ги стоплил 
и ги подкрепил с други необходими неща, 

а след третия ден доброволно ги пуснал 
да избягат. И те, като избягали всички 

вкупом, веднага се върнали в Димотика. 
И поради това той се провини пред вою- 

ващите с императора. Останалите конници 

се пръснали на различни места: едни полу- 
чили любезно гостоприемство и невредими 
се върнали по домовете си, понеже прия- 

телите на императора помогнали за бяг- 

ството им. А повечето от тях били приети 
малко по-любезно от домакините, откол- 

кото хората на Одисей от akiona.” Han- 
стина никой от тях не загина, но малко 

по-късно на малки групи се върнаха отново 

в Димотика голи, след като понесли много 

страдания. С настъпването на пролетта димо- 

Лъджа, Ивайловградско. 296 На 
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тичани нападкаха градовете в Тракия и 
ги опустошаваха, като ги оплячкосваха 
така, че много от тях поради постоянните 
нападения и плячкосвания се изтощили 
и желаели да минат на страната на импе- 
ратрица Ирина, макар че димотичани не 
ги приемалн, казвайки, че ще се погубят, 
ако се съгласят. Защото нямали достатъчно 
стражи, които да пазят градовете, и сами 
щели да се измъчват от глад, ако нямали 
възможност да плячкосват съседите си. За- 
щото за тях не съществувала никаква дру- 
га възможност за прехрана. Цариградча- 
ни? опустошаваха Димотика колкото, MO- 
жеха. Император Кантакузин се приготви 
отново да се върне в Димотика, и кралят му 
предостави малка и незначителна войска, 
за да (му) помага. И поради това императо- 
рът бе налегнат от много мисли и бе изпъл- 
нен с безпокойство, дали трябва отново да 
се върнат при трибалите от страх пред ро- 
мейската мощ или с толкова и така слаби 
сили да рискуват срещу цялата ромейска 
империя. А най-голямата трудност за него 
бе, че парите, с които дойде От дома си, бя- 
ха изразходвани за многобройните му съ- 
мишленици (защото всички живееха от импе- 
раторските средства около две години, през 
което време бяха изгнаници, прогонени от 
ромейската земя) и за военачалниците па 
трибалите в знак на щедрост. Той бе в бе- 
зизходност, какво трябва да прави, ако ня- 
мат възможност да отидат в Димотика, като 
преминат през вражеската страна. Наисти- 
на не бе възможно да се изпратят пари оттам, 
нито да вземат на заем от трибалите, защо- 
то едни бяха напълно заробени и живееха 
в голяма нищета, а други, които можеха да 
дадат пари на заем, не желаеха, понеже виж- 
даха, че императорът затъва във все по-го- 
леми затруднения, и подозираха де не би да 
пропадне напълно, преди да се върне у до- 
ма си. Поради това той се вълнуваше извън- 
редно много, представяйки си оскъдицата, 
в която ще изпадне сам той и тия около него, 
и неизбежния риск. А не разкриваше пред 
никого тайните си и молеше само бога, кой- 
то единствен бе в състояние да спаси NOJO- 
жението. Внезапно дойде някой си, на име 
Арбен, от град Хлерин°%, по-рано подвлас- 
тен на ромеите, който споделяше благораз- 
положението на баща си към императора п 
сам казваше, че не по-малко желае сега да 

му бъде полезен и да помага по всякакъв на- 
чин с каквото може. И нищо чудно, ако сам 
той, недостоен и живеещ в пълна неизвест- 

299 Х лерин, днешния Лерин в Ma- 
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ност, обещава да помогне (нему), толкова 
знатен, почитан и велик, тъй като и мишка- 

та според мита освободила лъва от много и 
тежки окови. Той го съветваше, тъй като щял 
да бъде изпратен от краля при жигелите на 
Вероя, за да разговаря с тях за предаване 
на града и да ги убеди с много обещания, 
ако би желал и сам той (Кантакузин) да пи- 
ще на приятелите си и чрез тях да убеди и 
другите да го приемат в града. Понеже този 
град бе голям, многолюден и защитен с вой- 
ска и други (средства), той би бил голямо 
облекчение при заобикалящите го трудности. 
Защото сам той, макар подчинен на краля, 
повече желаел Вероя и другите градове па 
Запад да минат на негова страна, отколкото 
на страната на краля, тъй като те са под- 

чинени нему по необходимост, по повече са 
благоразположени към императора. А импе- 
раторът, като чу (това), много се зарадва на 
казаното и си отдъхна от многото грижи, 
смятайки, че бог се е погрижил за него 
и е подтикнал човека към това. (Импера- 
торът) питаше дали той познава знатните 
веройци и на кои от тях го съветва да пише. 
А когато той каза, че познава всички, и 
изброи най-знатните, императорът се убе- 
ди, че добре го е посъветвал, и веднага NH- 
са писмо. Арбен го съвстваше, ако би могъл 
да убеди и краля да му отстъпи града и Сткри- 
то да говори с веройците в негова полза. За- 
щото това щяло да принесе най-голяма пол- 
за на императора и за самия него това обсто- 
ятелство по-късно не би му създало никак- 
ва опасност, ако градът мине на страната на 
императора. Императорът веднага се съгла- 
си, отиде при краля и го попита дали той же- 
лае да проводи Арбен във Вероя. А когато 
този се съгласи, (императорът) каза: „Исках 
и сам да им пиша и да ги подканя да (ме) при- 
емат благосклонно в града.“ Но сломняйки 
си как постъпиха ферейците“*, които уби- 
ха пратеника, той се отказа от намерение- 
то сп, уплашен, да не би да стане виновник 
за други подобни злини. Съветваше по-ско- 
ро сам (краля) да пише вместо него и съще- 
временно да възложи на Арбен да обяви на 
веройците споразуменията помежду им и 
клетвите и че и той би се радвал, ако минат 
на негова страна. И той му възложи да на- 
пище писмо по негово усмотрение, каквото 
му се стори, че е полезно. И заповяда на 
Арбен да разговаря с веройците за импера- 
тора и да им заяви открито, че не го инте- 
ресува дали ще минат на негова страна или 

Фере в Източна Тракия, който, въпреки че били 
Тогава последният проводил пратеник, който TH прика- 

предадат, като убили по пай-жесток 
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на страната на императора. Така накрая 
намерението му достигна до тях. А когато 
Арбен пристигна във Вероя, даде писмото 
на краля да го прочетат на събрание и тай- 
но предаде на привържениците си заръката 
на императора. А веройците, и знатните и 
народът и по-рано държаха страната на 
императора, а и тогава, понеже страдаха от 
войната с трибалите (защото те извършва- 
ха много и непрекъснати нападения срещу 
тях и опустошаваха и оплячкосваха земя- 
та, и понеже виждаха вече, че се намират в 
опасност да робуват по неволя на трибали- 
те, а освен това и понеже бяха подтиквани 
от най-знатните (защото освен малцина всич- 
ки държаха страната на императора), ре- 
шиха да минат на страната на императора. 
И те веднага избраха пратеници: от знат- 
ните — Астрапир, от народа — Алилуйя, 
от църковвия клир някой си Сир, и ги про- 
водиха при императора с молба да дойде при 
тях по най-бърз начин. Когато пратеници- 
те пристигнаха, те изразиха предишната 
благосклонност на града към императора и 
че понеже тази гражданска война бушува- 
ла сред ромеите, те били развъднувани и 
молели завръщането му и били готови да 
минат на негова страна и да му помагат във 
войната. Тъй като неприятностите около 
него се случили поради предателство на 
съмишлениците му и той е дошъл при три- 
балите като изгнаник, те решили веднага 
още отначало да го повикат в града. Но 
понеже се страхувади да не му причинят с 
това по-големи нещастия, тъй като кралят 
бил устроил заговор от завист за завзема- 
не на самия град, те се въздържали досега. 
Но понеже сега дошъл моментът и кралят 
не бил недоволен и те сами дошли с голяма 
радост и желание, за да го вземат при се- 
бе си. Съветваха го да не се бави, нито да 
изпуска случая, да не би някакво друго 
събитие да навреди на делото. Императо- 
рът прочее благодари много на града за 
предаността му към него и на пратениците 
за грижите им към него. А на краля съоб- 
щи какво са му казали пратениците от Ве- 
роя. А онзи се учуди, че веройците не за- 
бранили, както останалите градове, да се 
говори в полза на императора, и сам реши да 
доведе работата докрай. Елена, съпругата 
на краля, проявяваше голямо старание и 
насърчаваше императора да не пропуска 
случая, но като сметне всичко за второсте- 
пенно, да се заеме само с подчиняването 
на Вероя. Защото необходимо било (импе- 
раторът) да се върне в Димотика, но не по- 
малко щяло да бъде от полза да завземе и 
Вероя, която могла да му помогне много 
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във войната. Тя го съветваше да не чака 
готвещата се войска да го последва, но да 
вземе германци, колкото кралят и тя биха 
му дали, и които винаги са готови за похо- 
ди срещу заплащане, и заедно със своите 
хора да побърза за Вероя. И ако го прие- 
мат, както обещавали, ако имал нужда от 
онази войска да му помага, тя щяла, като 
се подготви, да дойде по-късно. А ако се 
отметнат и не го приемат, да си послужел 
на връщане с готовата войска и да се опита 
да се върне. Съпругата на краля това вну- 
шаваше на императора и сама предоста- 
ви собствените си наемници латинци и го 
убеди. 

ПІ, 58. А императорът благодари много на 
краля и едновременно и на съпругата му за 
приятелството иза грижите за него и заедно с 
наемниците и със съмишлениците си ро- 
мен пристигна във Вероя. И жителите от- 
вориха вратите и го приеха на драго сър- 
це H с най-голяма готовност се поставиха 
на негово разположение за походите. Вед- 
нага доброволно му се подчиниха Сер- 
puat, град, разположен в пограничните 
области на Тесалия, и Платамон”, друг 
крайбрежен град, и немалко крепости, 
като първата бе така наречената Петра?®, 
втората Соск?е* и третата Старидол?. Mm- 
ператорът за кратко събра немалко войска 
от подчинилите се градове и проводи да по- 
викат племеника му Йоан Ангел с тесалий- 
ската конница и след това потегли срещу 
Солун. И като пристигна до Галик”", pas- 
положи се на лагер, недалече от града, 
тъй като се надяваше, че привърженици- 
‚те му ще подготвят влизането му в Солун. 

Защото бяха преговаряли с него за това. 
Но не стана така, както очакваше. Защото 
зилотите и народът заподозряха да не би 
да идва за капитулация на града, без да е 
имало преговори, и положиха много усн- 
лия за охраната на града. Поради това при- 
вържениците на императора не можаха да 
изпълнят нищо от замисленото. Така се 
попречи на завземането на града. А импе- 
раторът продължаваше да стои още в ла- 
гера, като не се отказа напълно от намере- 
нието си. Кралят пък, когато Вероя и дру- 
гите градове минаха на страната на импе- 
ратора, и виждаше, че може да се брани, 
като се отметна без никаква причина и про- 
мени предишната си благосклонност в ом- 
раза, укори се, че не е спрял императора, 

zol Сервия, дн.Селфидже в Югозападна Македония. 2° Платамоп, град в Тесалия. 283 Крепостта 
Петра се намирала в Югозападна Македония. 28 Соск, крепост, дн. село Съботско, Мъгленско. 295 Cra- 
ридол, крепост в Югозападна Македония. 298 Река Галик до Солун. 
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ли господаря, който ни плаща. 

началник на наемни западни конници. За него срв. А. Соловјев, 
Грчке повеље српских владара, Београд, 1936 — Е. С иі11апа, Etudes sur Phistoire 
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и по всякакъв начин се опита да унищожи 
войската (му). Той проводи пратеници да 
повикат собствените му наемници, без да 
показва ненавистта си, оправдавайки се с 
някакви други причини. Като проводи пра- 
теници при Михаил Мономах, който имаше 
титлата велик конестабъл?6', и тогава бе- 
ше началник на Солун, съветваше го да по- 
тегли срещу императора и да не се бои мно- 
го, тъй като и без това имал малка войска, 
пък и самият той си бил взел главната част 
от намиращата се сега под негова власт 
войска (защото тежковъоръжените латини, 
които императорът водел, той си ги бил по- 
викал, понеже били негови собствени), да 
не допуска да се усилва, но да нападне 
пръв, докато е слаб. Защото ако те (сега) 
не му попречат, но се задоволяват (с това), 
че са оцелели, той щял да ги нападне, 
след като добие голяма сила. А Мономах 
и солунчани, като чули това и предпола- 
гайки, че и кралят ще нападне императора 
заедно с тях, размисляха дали трябва 
да влязат в сражение. Когато германците 
чули какво е наредил кралят, порицали 
голямото му злонравие и лекомислието му. 
Като дойдоха при императора, съобщиха 
какво им е наредил, и помолиха да не се 
тревожи, но да бъде смел, и ако нападнел, 

щели да се сражават и срещу краля на не- 
гова страна. Защото такъв е техният оби- 
чай. И ако постъпели (така), нямало да бъ- 
дат упрекнати от сънародниците си. Ако то- 
зи, който ни плаща, казваха те, ни нареди 
да помагаме на друг, който си стои у дома 

„На сигурно, то ние лесно бихме изостави- 
Не ни е 

присъщо да изоставяме този, който е потег- 

лил на поход и се е приготвил за сражение. 
Защото това е явно предателство. За нас 
няма вищо по-долно от това, нито по-срам- 

но. Поради това ние не ще те изоставим се- 
га, както онзи заповяда, но ще си отидем, 
след като те оставим в безопасност у дома. 
Защото е ясно, че кралят е решил да вою- 
ва. А императорът, като благодари за бла- 
горазположението им към него и за благо- 
родството им, послуша га и се върна, как- 

то онези го съветваха, без да може да на- 

прави нищо от замисленото най-вече пора- 
ди измяната на краля. А войските в Со- 
лун, когато научиха, че императорът се 
връща, излязоха от града и тръгнаха, да- 
вайки вид, че ще нападнат, но не се осмелиха 
да се сразят. В същия ден и от приятели- 

Вл. 

administrative де l'Empire byzantin, Le Grand Сопеа е, Byzantion, 19, 1949, р. 99, 111. 
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те му в Солун пристигна писмо до импе- 
ратора, с което се известяваше, че в същия 
ден великият дук Апокавк е пристигнал в 

Солун със седемдесет ромейски и триде- 
сет и два персийски съюзнически кораба 
и очакваха наскоро след това да пристиг- 
нат кошници от Византион, Тракия и Ма- 
кедония. Императорът благодари на прия- 
телите си за известието. А сам пристигна 
до Аксейос и се опита да я премине, но не 
успя, понеже реката бе придошла поради 
падналите внезапно проливни дъждове. То- 
ва бе страшно за императора и много го 
тревожеше. Защото той проявяваше немал- 
ко двоумение, дали да премине реката, 
която течеше през подвластната на краля 
земя, понеже този бе решил да започие вой- 
на, а, от друга страна, войската му бе раз- 
положена не далече, а някъде наблизо. И подо- 
зираше, че не ще бъде втяхна полза, ако оста- 
нат разположени на лагер, докато изчакат да 
премине силата на водата. Той се страхуваше, 
водейки много по-незначителни сили, както бе 
естествено ,че не ще може да се брани в редовно 
сражение, понеже конниците от Тракия и Ma- 
кедония бяха многоповече, отколкото тия,кои- 
то той водеше, и понеже тежко-и лековъоръ- 
жените персийски съюзници бяха пристиг- 
нали От триерите.?88 А се случи и нещо друго, 
което повече го тревожеше. Защото на срещупо- 
ложния бряг на Аксейос пристигна войска от 
трибали, който проводиха пратеничество при 
императора и казаха, че са му дошли на помощ, 
ако се нуждаеот тях срещу нападналата го вой- 
ска от Солун. А те съвсем не бяха откровени, 
но било, че бяха пратени тайно от краля, било 
че сами за себе си отгатнаха намерението па 
краля именно понеже желаел да воюва с импе- 
ратора дойдоха с намерение, ако избухне сра- 
жение, да се присъединят към по-силните ида 
ограбят победените. Това императорът смята- 
ше за най-страшното, ако в самото сражение 
бъде принуден едновременно да се оглежда 
към наредените за сражение ромеи и трибали. 
Реши, че трябва да прекара нощта там.Все пак 
той изпитваше трудности и мъчнотии относно 
това, което трябваше да се направи. Той свика 
предимно знатните и племенника си Ангел, а 
освен това и синовете си Матей и Мануил (защо- 
тоте на никого не отстъпваха по съобразител- 
пост и разум, макар че небяха още преминали 
юношеската възраст поради голямата природ: 
на надареност и склонност към хубавото, а ос- 
вен това и понеже дълго време бяха воювали 
заедно с бащата император). Те бяха не само 
опитни във военното дело и не им липсваше мъ- 
жество, храброст и твърдост в трудностите, но 
бяха способни да схванат нужното и в момент 
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259 Габрово, неуточнеко. 
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наопасност да бъдат решителни ида се посъвет- 
ват с други. Поради това и бащата се възпол- 
зуваше от съветите им в най-трудни моменти 
и често се съгласяваше с тях не от желание 
да им достави удоволствие: защото състояние- 
то на държавните работи не позволяваше 
това, но тъй като смяташе, че така е най-полез- 
но. Като разсъждаваше до късно през нощта 
с тех и с останалите, императорът най-напред 
реши, а след това и всички оставали решиха 
да не чакат, а да предпочетат по-малката 
опасност и като вървят покрай Аксейос, да 
потърсят къде има брод. Те сметнаха, че с 
по-добре отново да попаднат на трибалите, 
от които те биха могли по пякакъв начин да се 
отърват, отколкото на ромеите и на съюз- 
ниците им варвари. Те така решиха. 

ПІ, 59. До палатката се приближи ия- 
кой от едно село, наречено Габрово ?9, 
(разположено) на другата страна на Аксейос, 
срещу което нощуваха. Там нощуваше и 
войската на трибалите. Той пожела да се 
срещне с императора, за да разговаря уж за He- 
що важно. Когато го въведоха при императо- 
ра, най-напред му благодари, комуто бил за- 
дължен за някакво старо благодеяние, а 
след това съобщи, че войската на трибалите, 
която се предвождаше от някой си Божик 
и от друг един, Стефан, състояща се 
от пехотинци и конници, е изпратена 
от краля, за да попречи на императора, 
колкото може. А те така се били приготвили, 
че ако войската на императора си послужи 
при преминаването с лодки, да нападнат 
преминалите най-напред и да ги избият, 
а на останалите да попречат да лреминат 
и да ги оставят, без да им причинят злини, 
Така императорът заедно със съмишле- 
ниците си ще стане лесна плячка и ще 
бъде погубен от солунската войска. Той 
казваше, че планът така е подготвен от три- 
балите, а сам бил сигурен, че мнозина не 
знаят брода, където реката е лесно прохо- 
дима. Казваше, че ще го покаже, услуж- 
вайки на императора. Императорът похвали 
човека и обеща, че ще се отблагодари добре, 
и когато настъпи денят, вдигнаха се от ла- 
гера и дойдоха до брега на реката, където ги 
водеше човекът. Същевременно и трибали- 
те вървяха покрай отсрещния бряг на река- 
та. Когато дойдоха до брода, трибалите се 
наредиха, за да попречат (на преминаване- 
то) от отсрещния бряг и отдалеч стреляха. 
А императорът заедно с най-смелите напад- 
наха внезапно и без да се щадят, и преминаха, 
макар трибалите да ги обстрелваха и възпи- 
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раха, колкото можеха. Последните не се 
противопоставиха ни най-малко на преми- 
наващите (войски}, но дадоха гръб и побяг- 
наха с все сила. Императорът не позволи да 
ги преследват, нито да ги убиват, прест- 
рувайки се, че не знае за засадата. За- 
щото не желаеше да даде никакъв повод на 
краля за война. А останалата войска премина 
бавно без никакви загуби. Императорът, ка- 
то възнаградил щедро превелия ги през брода, 
върна се във Вероя, като въздаде много бла- 
годарпости на бога за собственото си и на 
войската спасение. Защото, както никога, се 
бяха изложили на опасност. В същия ден 
при Аксейос при императора пристигнаха 
войските от Тракия и Македония заедно с 
тежко-и лековъоръжените войници от три- 
ерите и съюзниците перси. А когато се нау- 
чиха, че е преминал (реката) и се е отправил 
за Вероя, върнаха се в Солун натъжени, че 
са закъснели. Тогава императорът видя още 
по-ясно, че бог се грижи за него. Когато при- 
стигна във Вероя, той отпрати германци- 
те при краля, като ги възнагради за благо- 
разположението им към него. А тия, които 
бяха пречили да премине Аксейос, тях той 
изобличи в несправедливост и в нарушение 
на договора и клетвите помежду им. Кралят, 
който не бе започнал още войната открито 
и желаеше да бъде внимателен към импера- 
тора, тъй като не успя да го погуби чрез за- 
садата, проводи при императора начални- 
ците на войската Божик и Стефан, за да бъ- 
дат наказани за безразсъдството, че са вою- 
вали с приятеля император без негово 
знание, и предостави на императора да реши 
срещу тях това, което смята за най-спра- 
ведливо. Императорът порица безразсъдст- 
вото им, както и това, че сасе одързостили 
да извършат несправедливи и недостойни 
неща за приятелството на краля към него, 
а след това (им) прости и (ги) пусна, отна- 
сяйки се добре (с тях). А великият дук Апо- 
кавк, понеже дойде след сражението и не бе 
в състояние да тръгне към Вероя срещу им- 
ператора, прати много дарове на краля, а 
също така обеща да започне война срещу 
императора. За тази цел бил потеглил вече 
от базата си, Като проводи при императора 
някой си на име Синадин, той уверяваше с 
най-страшни клетви, че не изпитва ни- 
каква омраза към него, че не иска гибелта 
му, нито търси това по какъвто и да е начин, 
но поради стечение на обстоятелствата и той 
е влязъл във войната. А понеже се стигна- 
ло до сегашното положение, той желаел да 
разбере какво мисли или как смята да по- 
стъпи. 
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41. Сапіасигепиѕ imperator Моггћае oppidula 
sibi subicit et Momitzilum castellis 

Мегорез praeficit 

Ш. 65.,- 
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41. Император Кантакузин си подчинява 
крепости в областта Мора и поставя Мом- 
чил За управител на крепостите в областта 

Меропа 

ПІ, 65...27 Когато императорът обсаж- 
даше Перитеорион и се праготви да го на- 
падне със стълби и машини, крепостите 
Света Ирина и Повисд??! в областта Меропа 
минаха на негова страна. Жителите им дой- 
доха при императора и го помолиха да им 
назначи управител. Заедно с тях в същата 
планина живееха в неукрепени села и дру- 
ги номади, които поради благоразположе- 
ността си към императора (защото му бяха 
подчинени по-рано още докато беше жив 
император Андроник) от всички други пър- 
ви пристигнаха и доброволно се подчиниха 
на императора. Като обмисли кого да им 
постави за началник, реши, че трябва да 
повери властта над тях на Момчид?? не само 
поради това, че са едноплеменни, но и зато- 
ва, че не му липсва храброст и смелост в 
сраженията и е твърде опитен в плячкос- 
ванията и грабежите. Този Момчил по род 
бе мизец, но поради плячкаджийство и гра- 
беж избяга оттам и отиде при ромеите, къ- 
дето бе зачислен от императора в списъка на 
стратиотите.? 3 Понеже винаги с удовол- 
ствие плячкосваше и опустошаваше много 
Мизия, понеже познаваше местата, той бе 
често съветван от управителите на погранич- 
ните области между мизите и ромеите да не 
започва война и да не върши такива опусто- 
шения, понеже бяха в договорни отноше- 
ния. Той изобщо не можеше да се убеди и за 
известно време мируваше, но след това от- 
ново се захвана със същите работи. И той 
щеше да бъде наказан за злодеянията си, 
понеже стана омразен на мизите заради гра- 
бежите и не се доверяваше на ромейте, KOH- 
то искаха да го хванат. Затова избяга при 
трибалите и там прекара продължително 
време. След това император Кантакузин 
пристигна от Вероя в Перитеорион, а той, 
който малко преди това се отметна от краля 
на трибалите, се присъедини към императора. 
Като видя, че той е подходящ за тази служба, 
предаде му крепостите и останалите села в 

270 г ` А - .. 19 В пропуспатия пасаж се говори за жестокото отношение на великия дук Апокавк към пратеника 
на Иоан Кантакузин, който пристигнал в Цариград, за да води преговори за мир с императрица Ана. 271 Кре- постите Света Ирина и Повисд се намирали в горното течение на река Арда, в областта Меропа. Момчил вж. В. Гюзелев, Момчил в светлината на един нов исторически извор, 
музей в Хасково, кн. І, 1965, с. 21--30. 

272 За 

Вести на Народния р 
273 Стратиотите, сиреч население, което било задължено да из- 

-пълнява военна служба. Те притежавали определени неотчуждаеми участъци земя, като същевременно били 
освободени от пякои данъчни задължения. От ХИ в. нататък страгиотите се наричали „прониари“, т.е. 
лица, които получавали определени участъци земи за доживотно ползувапе срещу излълняване на военна 
служба. За това вж. П. Мутафчиев, Войнишки земи и войници във Византия през XIII—XIV B., Сп BAH, ХХІІІ (1927), с. 1—1l4. — Г. Литав р ин, Болгария и Византия XI—XII se., Москва, 1960, с. 153—155. — О строго рски, пос. съч., с. 450. 
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Mepona, които бяха немалко. От тях Момчил 
събра немалко разбойническа войска. Кон- 
ниците бяха малко повече от триста, а пе- 
хотинците над 5000. Тогава императорът 
му повери комавдуването над всички тях и 
нареди да опустошава градовете, които не 
биха минали на страната на императора. 

42. Иван Александър разполага 
своя лагер при Сливен 

ИТ, 66. А понеже той?“ нямаше успех 
в обсадата на Церитеорион, изгори пригот- 
вените машини и след като цялата флота 
отплува за родината си, сам заедно с Омур 
и 6000 отбрани перси пристигнаха в Димо- 
тика. Жителите на Димотика устроиха пуб- 
лични тържества по повод завръщането на 
императора и бяха изпълнени с радост. За- 
щото те смятаха, че посрещат хората на им- 
ператора, като че ли върнали се от ада за 

нов живот. Той прекара малко дни в Димо- 
тика и след това замина за Родопа. И ведна- 
га всички градчета в Мора минаха на не- 
гова страна освен едно, наречено Еф- 
рем”. Миналите на негова страна градче- 
та не претърпяха нищо JOWO от персите, 
които обаче жестоко опостущиха Ефрем. 
Той постави за управител на градчетата бра- 
та на жена си Йоан Асен и веднага се вър- 
на в Димотика. Като изпрати византийска 
н персийска войска срещу градовете в Тра- 
кия, той искаше да му се подчинят. Поке- 
же не му се подчиняваха, опустоши ги, до- 
колкото бе възможно, а всички села бяха 
разрушени и поробените се продаваха на 
близките им. И мнозина загинаха. Импера- 
торът се измъчваше много от това и не намй- 

раше никакъв лек за злото. Защото нито гра- 
довете минаваха на негова страна, та вар- 
варите да ги пощадят, нито разполагаше с 
достатъчна ромейска войска срещу неприя- 
телите, за да отпрати персите, та да доведе 

войната докрай със съмишлениците си ро- 
меи. И поради това против волята си и опе- 
чален от нещастието на ромеите той по не- 
воля ги завладяваше. Тъй като имаше и 
друга област в Родопа, подчинена на роме- 
ите, наречена Станимака и Чепино, в който 
градове имаше не по-малко от хиляда твър- 
де храбри конници и много пехота, той ре- 

и, че трябва да се отправи на поход срещу 
тях. Те излязоха от Димотика и дойдоха до 
Мора. Там, понеже Омур заболя, останаха, 
докато оздравее. Понеже болката се увели- 
чаваше не само поради липса на лекари, 
но и поради липса на лекарства, върнаха 

274 Става дума за Йоан Кантакузин. 27 Ефрем, крепост в долното течение на р. Арда. 

46 Гръцки извори за българската история, т. Х 
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се в Димотика. Жителите във Византион не 
бяха в състояние открито да се противопо- 
ставят на персийската войска. Те пратиха 
войска в Андрианопол начело с Францес 
и го охраняваха, понеже бе най-голям и най- 
важен от градовете в Тракия. А за остана- 
лите градове се погрижиха, доколкото им бе 
възможно, така че да не се отцепят от тях 
и да минат на страната на император Канта- 
кузин. Когато Францес узна, че императо- 
рът е потеглил срещу Станимака, сметна, 
че е възможно в негово отсъствие да напад- 
не и опустоши околностите на Димотика и 
отново да се върне в Адрианопол. Той взе 
колкото войска водеше и пристигна при 
Димотика. Случи се така, че по същото вре- 
ме и императорът се връщаше от Мора с 
войската си. При станалото сражение по- 
вечето от нападателите загинаха и малцина 
бяха пленени. Загина и стратегът. А Омур 
пристигна в решителния момент на сраже- 
нието. Той, макар да се бе оправил малко 
от болестта, при избухване на сражението 
между войските се втурна с първите ре- 
дици. Улучен от три неприятелски копия, 
като по чудо се запази, понеже дослехите 
му издържали на ударите и той благодари 
много на императора за спасението си. По- 
неже бе обичайно да се сражават без дос- 
пехи, императорът няколко дни преди сра- 
жението го подканяше да не влиза в сраже- 
нията невъоръжен, ако не желае да стане 
причина за собствената си смърт. Защото 
колкото някой се сражава по-храбро, тол- 
кова по-лесно ще загине, сразен от няка- 
къв удар, и лесно ще бъде погубен. И убе- 
ден от това, макар че яхнал коня невъоръ- 
жен, веднага се върнал, грабнал доспехите, 
спомняйки си предупрежденията на импе- 
ратора. Императрица Ана, патриархът, ве- 
ликият дук и останалите знатни решиха, 
че трябва да се проводи пратеничество при 
Александър, царя на мизите, за да им по- 
мага срещу император Кантакузин. Защото 
персийската войска опустошаваше и него- 
вата страна. А той обеща, ако му дадат 
като награда за помощта градовете при Ста- 
нимака и Чепино, по-големи и по-малки 
заедно с намиращата се в тях войска. А те 
бяха девет: Чепино, Кричим. Перущица, све- 
та Юстина”8, Филипопол, град забележи- 
телен и голям, Станимака, Аетос, Беаднос и 
Косник ?? Войската по-рано била над 1500 
души. А тогава, по време на ромейската вой- 
ка, понеже (войниците) бяха избити, бяха 

Де 278 Крепостта Света Юстина се намирала на север от Перущица. Вж. Иречек, пос. съч., с. 433. Крепостите Аетос, Беаднос и Косник се намирали на изток от Асеновград. Вж. Иречек, Княжество 
Бъдгария, с. 391. 
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Alexandrum veniunt 
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278 Става дума за великия дук Апокавк, 
ска, дн. Ерегли на Мраморно море, 

273 Император Йоан У Палеолог. 
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останали малко повече от хиляда, всички 
твърде храбри и неотстъпващи по храброст 
на никои от останалите, воюващи при ро- 
меите. Те, когато узнаха молбата на Алек- 
сандър, предадоха на драго сърце градо- 
вете, понеже се уплашиха, както изглежда, 
да не би, ако и тези градове минат на стра- 
ната на император Кантакузин, да ги имат 
за неприятели вместо съюзници и подчинени. 
И като че ли по споразумение предпочетоха 
да имат за съюзник повече Александър, от- 
колкото император Кантакузин за неприя- 
тел. Така те проявиха голяма грижа и ста- 
рание да не отслабне властта на ромеите. 
Когато Александър получи градовете, те по- 
искаха (от него) военна помощ според уго- 
ворката. А той казал, че не може (да я даде), 
докато персите пребивават в Тракия. Ако 
могат по някакъв начин да ги убедят да се 
върнат в Азия, тогава вече на драго сърце 
ще потегли срещу Кантакузин... 

43. Пратеници на император Кантакузин 
пристигат при царя на българите 

Иван Александър 

ПТ, 68... И царят на мизите Александър 
дойде с цялата си войска при Стилбно, за да 
помогне на младия император Палеолог, как- 
то беше обещал. Патриархът свика всички 
париградчани и обвини император Канта- 
кузин, че несправедливо и противозаконно 
е заговорничил против наследниците на HM- 
ператора, от когото е получил много и твър- 
де големи благодеяния. След това се обяви 
за баща и настойник на младия император. 
И като разбра, че за неговото спасение и сам 
той ще се изложи на опасности и сражения 
и ще доведе до край гражданската война, 
настрои всички към война срещу император 
Кантакузин, едня доброволно, а други по 
принуждение, понеже се страхуваха да не 
бъдат заподозрени. Всички пехотинци и кон- 
пици общо предприеха похода. Явиха се и 
от членовете на синклита тези, който ке бяха 
задържани, защото великият дук държеше 
едни от тях оковани в затвора (между тях 
беше и тъстът на император Кантакузин, Ан- 
дроник Асен), а други под домашен арест. 
Сам ?78 беше пълновластен началник на вой- 
ската. И заедно с младия император Йоан?” 
дойдоха в Хераклея Тракийска?%%. Те npo- 
водиха пратеничество и при Момчил, комуто 
император Кантакузин даде властта над па 
постите в Меропа и над останалите номади, 
го убедиха с много обещания да почне она 

280 Хераклея Тракий- 
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срещу него. Защото той беше вече известен 
и разполагаше с достатъчно войска, Войната 
пламна отвсякъде около императора и той 
започна да подозира страшни неща, Самият 
той, който винаги проявяваше твърдост при 
опасностите и понасяше равнодушно и спо- 
койно приближаването на злините, проводи 
пратеничество при Александър, царя на ми- 
зите, и го увещаваше да мирува, тъй като 
войната срещу императора щяла да причини 
не след много големи нещастия на самия 
Него: =. 

44. Българският цар Иван Александър 
завзема крепостта Хиперпиракий 

111, 69,28 А когато пратениците на импе- 
ратор Кантакузин дойдоха при него и му 
съобщиха целта на идването, царят на мизи- 
те Александър не отговори нищо. Той при- 
стигна с войската до Мора, за да си подчини, 
ако може, тамошните градчета, подвластни 
на императора. Едно От тях, наречено Хи- 
перпиракион?®%, преди да дойде Александър, 
бе приело изпратения от него архонт. Щели 
да приемат и гарнизон. Императорът, когато 
узна от пратениците тия неща, и тъй като 
персийската войска беше налице, а и бе 
научил за краля, че се е върнал в страната 
си поради поражението на войската му, за- 
радва се и като остави сина си Матей за на- 
чалник на Грацианопол и другите градове, 
който му бяха подчинени в Халкидика, с 
голяма бързина се отправи към Мора срещу 
мизите. Александър, като разбра, че не може 
да излезе в открит бой, с голяма бързина npe- 
мина Хеброс безредно и неорганизирано и се 
разположи на лагер там, понеже реката щяла 
да попречи на императора да влезе в сраже- 
ние с тях. При преминаването загинаха 
малко войници, а много коне и обоз не само 
поради течението, но и понеже наредените 
най-отпред от императора нападнаха мизи- 
те, докато още преминаваха. Императорът 
отново си възвърна Хиперпиракион, а на- 
чалникът, (назначен) от Александър, можа 
да избяга, щом узна, че императорът идва. 
Александър пък, като влезе веднага във 
връзка с пратениците на императора, склю- 
чи договор и ги отпрати. Той каза, че нищо 
несправедливо не е извършил, за което им- 
ператорът справедливо да си отмъщава, и се 
върна в родината си. 

281 В пропуснатия пасаж се говори за разбиването на сръбски военен отряд от турците между Солун 
и Сер в местността Стефаннана. Вж. 
Перперек, Кърджалийско. 

Јиречек, Историја срба, с. 368. 294 Диперпаракион, ди: е. 
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45. Аппа imperatrix Мотиг ят 
despotam creat. Magnus dux 
Аросаисвиз Empythium obsidit 
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` 45. Императрица Ана провъзгласява 
Момчил за деспот. Великият дук Апокавк 

обсажда крепостта Емпитий 

ПТ, 70. Императорът се зарадва, че е 
отстранил Александър, и се готвеше да 
нападне жителите на Хераклея, които бяха 
благоразположени към младия император. 
Момчил, убеден от цариградчани да почне 
война срещу императора, като узна, че той е 
пристигнал в Димотика, нападна Абдера?83, 
където стоели на котва пристигналите В 

помощ на императора петнадесет кораба, 
пратени преди това от Омур. Те се охра- 
няваха от двеста и петдесет перси, а оста- 
налите следваха императора. По време на 
това нападение Момчил изгори три от тях, 
понеже останалите се спасиха. Нито един 
персиец не загина. А един човек пристиг- 
нал при хората на императора и съобщил, 
че Момчил при нападението бил изгорил 
всички кораби и бил избил стражите, като 
никой не е успял да избяга. Тези? KOAT 
бяха въоръжени, веднага се втурнаха срещу 
Момчил. Императорът се опита да ги възпре, 
за да се отправят на поход срещу него със 
съответната подготовка и бързина, след 
като се завърна от Хераклея, и доказваше, 
че походът срещу Хераклея е по-важен от 
всичко. А те отвърнаха, че няма нищо по- 
важно от това да отмъстят за гибелта на 
сънародниците си. Императорът видя, че 
не може да ги обуздае, и изпрати ромейска 
войска, за да опустоши владенията на Мом- 
мил, който вече явно се бе отметнал, 
а и защото се страхуваше за варварите 
да не бъдат избити от него, който имаше 
боеспособна войска и не отстъпваше на 
никого от тогавашните (военачалници) по 
храброст и мъжество. А Момчил, като подо- 
зираше, че императорът не ще понесе оби- 
дата, а ще изпрати войска срещу него, което 
и стана, събра хората си в градовете и 
крепостите и сам се приготви за сражение. 
Като видя, че персийската и византийската 

войска е по-сидна, за да рискува срещу 
нея, реши в момента да кротува и да ги ос- 
тави да плячкосват, а когато се завръщат, 
да ги нападне и ако може, да им навреди. 
Заедно с войската си пристигна при Перитео- 
рион, който бе още подвластен на императ- 
рицата, и изчакваше заминаването на вой- 
ската. Император Кантакузин, който > ча- 
каше завръщането на войската в Комотини", 
реши, че трябва да продължи още малко, 
за да може да узнае нещо за войската, и 

283 Старогръцката колония Абдера, която византийците нарекли Нолистилон, намираща се на нос 

Булустра бурун в Лагоския залив. * Тези, т.е. турците. ?#9 Комотини, сиреч днешна Гюмюрджина, 
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286 Месина, днес развалини до Гюмюрджина. 

събра войската си, 

следван от около шестдесет войници, стигна 
до стария град Месина, разрушен отдавна. 
Той и придружаващите го слязоха от конете, 
като преди това изпратиха съгледвачи да 
наблюдават отдалеч. Но обвзет от дрямка, 
той заспал за малко. На сън чул глас да му 
казва: „Събуди се ти, който спиш, и стани 
от мъртвите и Христос ще те просвети.“ 
Той стана веднага, смутен от гласа, и раз- 
каза (това) на присъствуващите. Същевре- 
менно и съгледвачите пристигнаха и изве- 
стиха, че приближава войска, ко те не ви- 
дели точно откъде идва. Императорът и 
хората му смятаха, че собствената му войска 
се връща от грабеж, но смутен от гласа, 
който му се явил на сън, нареди пастирите 
да отведат в Комотина конете на войската, ко- 
ито пасели, изаповяда на Михаил Тарханиот 
да вземе неколцина от присъствуващите и да 
отиде веднага срещу идващата войска, за да 
разбере откъде иде. Сам заедно с хората си 
грабна оръжието. Но още не се бяха въо- 
ръжили и Тарханиот се върна смутен и 
съобщи, че настъпващите са неприятели. 
Още не свърши и неприятелите дойдоха. 
Това бе Момчил с хиляда отбрани войници. 
Той се научил от съгледвачите си, който 
сам изпратил, че императорът се намира 
в настоящия момент в Месина. Защото Пе- 
ритеорион отстои недалеч от Месипа. Им- 
ператорът събра хората около себе си и в 
боен ред се устреми през Месина към Ко- 
мотини. Момчил, като видя, че те не побяг- 
наха изведнъж, но заминаха бавно и в боен 
ред, уплаши се да не настане смут около 
него и да ги нападнат изведнъж неподре- 
дени и разпръснати, ако са останали в за- 
сада в развалините на града. Затова той 

която бавно потегли в 
три отряда. Когато императорът и хората 
около него бяха извън развалините (на града) 
и нямаше никакво подозрение за засада, 
хората на Момчил се нахвърлиха неудър- 
жимо върху тях. След като всички се втур- 
наха да бягат, тия от неприятелите, които 
бяха изтичали напред, се намериха близо 
до императора (защото той бе останал по- 
следен от другите). Той се защищаваше зао- 
биколен с тия, които бяха успели да се при- 
текат първи. И когато императорът влезе в 
бой с неприятелите, конят му бе убит. Един 
от приближените на императора, който беше 
там, по име Ландзарет, слезе от коня си и 
го даде на императора, като същевременно 
му помогна да се качи. Когато се качваше 
на коня, някой се приближи и го удари с 
меч по главата, без да му навреди нещо, 
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понеже здравият шлем издържа на удара. 
После той се бранеше през целия път, като 
нанасяше и получаваше удари (защото мно- 
зина неприятели бяха връхлетели върху 
него) и така пристигна в Комотини, спасен 
като по чудо. (Неприятелите) след като 
нараниха Ландзарет с мечове и Копия и смет- 
наха, че са го убили (защото го равиха на 
осемнадесет места), оставиха го полужив. 
Така, без някой да очаква, императорът се 
спаси от толкова голяма опасност, а Мом- 
чил незабавно се върна. Императорът про- 
води за Ландзарет и го заведе в Комотини 
още дишащ. Той беше удостоен с големи 

грижи и за кратко време се възстанови и 
оздравя, без да загуби каквато и да е част 
от тялото си в резултат на ударите. Той бе 
удостоен от императора с голямо внимание 
н почит и изглеждаше, че заслужава по- 
големи почести, отколкото бе получил, по- 
ради проявеното към императора благораз- 
положение. От останалите загинаха чети- 
рима. Един от тях бе Михаил Вриений, ко- 
муто архиереят на Димотика много преди 
това предсказа, че ще загине, сражавайки 
се пред императора. А Момчил след малко, 
когато нападналата го войска се върна, 
проводи двама от пленниците, Апелмене и 
Теодор Каваларий, при императрица Ана 
и искаше възнаграждение за съюза и за 
участието си в битката срещу неприятеля. 
Тя радостно прие молбата и го провъзгласи 
за деспот". Той проводи пратеничество и 
при императора и го молеше да му прости, 
понеже се показал неблагодарен и се отбла- 
годарил лошо на благодетеля си. Съобщи му, 
че вече не ще действува необмислено. Им- 
ператорът, като видя, че е безсмислено да 
отмъщава тогава и че е безполезно да има 
Момчил за враг, който може да вреди, по- 
мири се и му прости, изчаквайки удобния 
момент. След като научи, че той е провъз- 
глаесн от императрицата за деспот, сам го 
удостои с титлата севастократор”. (Мом- 
чил) реши, че е удостоен от него повече, 
отколкото от императрицата и, разбира се, 
желаеше да бъде за кратко време от стра- 
ната на императора. Междувременно, като 
изтече времето, през което варварите бяха 
обещали, че ще помагат на императора, те 
напомниха, че ще се върнат. Императорът 
отново се зае да ги убеждава да останат, 
но те не се съгласиха. Той гифпусна и те 
преминаха през Хелеспонта в Азия. 

287 Деспот, титла. От ХИ в. нататък във Византия тази титла се давала на лицето, което по 

ранг стояло непосредствено след императора. 288 Севастократор, титла, която била въведена от визан- 

тийския император Алексий І Комнин (1081—1118), се давала на роднини на императора или на дове- 

рени нему лица. вж. Вг ёһі ет, ор. cit., р. 139. — Острогорски, пос. съч., с. 346, 
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ПІ, 71. По същото време младият им- 
ператор Палеолог”? заболя от тежка бо- 
лест около Хераклея и патриархът го отведе 
във Византион с неколцина знатни. А вели- 
кият дук Апокавк остана с войската като 
стратег автократор??? и се приготвяше, за да 
нападне Димотика. Той разбра, че персий- 
ската войска е напуснала император Канта- 
кузин. Същевременно царят на мизите раз- 
вали договора с императора?! и обеща, че 
ще помага. Не след много той прати помощта. 
Императорът, доколкото можеше, сам се 
готвеше за похода. Той остави сина си Ма- 
тей в Халкидика с войска, колкото смяташе, 
че ще бъде достатъчна, ако някои го напад- 
нат. А брата на жена си Йоан Асен постави 
за архонт на градчетата в Мора, минали 
доброволно на негова страна. Той остави я 
гарнизон, а сам с останалите се върна в 
Димотика. А великият дук заедно с цялата 
ромейска войска от Хераклея пристигна в 
крепостта Емпитий.?% Той се разположи на 
лагер наоколо и започна да я обсажда, до- 
кара машини и се готвеше да щурмува сте- 
ните. Мнозина от сражаващите се загинаха 
извън стените. Понеже видя, че бе невъз- 
можно да я превземе със сила, той се отказа 
от обсадата. Защото обсадените имаха всич- 
ко необходимо, Когато ставаха тия неща, и 
Момчил, който бе удостоен от императри- 
цата и се нарече деспот, почна веднага война 
срещу императора и опустошаваше градовете в 
Халкидика, колкото бе възможно. А великият 
дук проводи при императора пратеника 
Синадин, който и преди това бе пращап въ 

Вероя при него, и му известяваше, че макар 
и да е решил да обсажда и да извършва 
нападения срещу стените на крепостта Ем- 
питий, не желаел да я превземе, тъй като 
той все още пазел отдавнашното си благо- 
разположение. Защото ако искал, лесно би я 
превзел. А сега желаел да се срещне с него 
и да разговаря за някои тайни, за които не 
е възможно да си послужи с други вестители, 
стига и той да желаел така. Не му било лесно 
да се срещне с императора,облечен по царски: 
а не смятал, че и той щял да иска отново да 
да се облече в цивилно облекло. Затова съоб- 
щавале, че обмислял и двата случая. Им- 
ператорът, разсърден от тия хитрини, от- 
говори от своя страна, че той не трябва по- 
вече да си служи с лъжи и хитрости. За- 
щото в много случаи е разбрал характера 
му и затова изобщо не му вярвал. Но ако 
все пак би могъл да вземе крепостта, да не 
пропускал случая. Защото не ще да е взел 

291 С императора, т.е. 
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полезно решение за империята, ако добро- 
волно се откажел, когато имал възможност 
да навреди на неприятелите. Но и не 
би смятал, че е приятно за хората му 
да нападат крепостта, когато ежедневно 
мнозина от тях загиват. А дето нему, който 
желаел да се срещне с императора, не му 
било лесно да го вижда облечен по царски, 
и сам той (Кантакузип) знаел твърде добре. 
Защото не било приятно за хора с говре- 
дени очи да гледат втренчено слънцето, а 
за тях е приятна тъмнината п било невъз- 

можно затворепите очи да виждат светл!- 

ната. Но виждайки нещастията, които били 
обхванали ромеите отвсякъде, той твърде 
много желаел мира, но смятал, че срещата 
им води само към това, че ще намерят ня- 

какъв начин, по който той не щял да го 
вижда облечен по царски, но (все пак) щял 
да бъде не по-малко имнератор, отколкото 
преди. Този начин бил да се срещнат обле- 
чени в броня, с наколенници па краката, с 
шлемове на главите и цялото тяло да бъде 
защитено, за да пе се знае дади има царско 
облекло или цивилно. Великият дук бла- 
годари за съвета и обеща, че ще извърши 
всичко според уговорката. По това време 
протостраторът, пеговият зет, се удави в 
Хеброс при обсадата на крепостта Емпи- 
тий. По пладне, когато премина жегата, 
плувайки през реката за удоволствие, той 
се удави, грабнат от течепието. Той смяташе 
смъртта на зетя си за най-голямо нещастие 
и скърбеше много. А малко по-късно вдигна 
войската и тръгна за Димотика. Преди да 
приближи, проводи архиерея па Макри при 
императора и известяваше, че ще пристигпе 
след малко вече не като неприятел, а като 
приятел, и ще разговаря за това, което по- 
рано бе съобщил. Той изпрати и писмо, зат- 
ворено с восък и подпечатано с императорски 
пръстен като знак за примприе и прекра- 
тяване па войната. А императорът, като 
сметна, че той говори истината, въоръжи се, 
както бе уговорено, и нзчакваше присти- 

гането му, оставяйки неколцина (войпици) 
навън. Той заповяда никой от останалите 
войници да не остава извън степите, като 
се страхуваше да не бъде подтикнат от 
някого към нещо лошо H да стане причина 
войната да не се р А великият дук, 
преди да приближи града, проводи неколцина 
свои стрелци, а след това H цялата войска 
и заповяда да нападнат димотичани. Те 
нападнаха дружно и стреляха непрекъснато 
със стрели, а след това хвърлиха огън върху 
къщите пред града. Когато те започнаха 
да се сражават и димотичани излязоха да 
се бранят и като нараниха мнозина, отблъс- 



370 

Фе татав полот, Ялеоивуйовъто - иудёу по» дътудвутас. 
Васев dè тои Махоцс водо подс trèv ніуа» добха 
«дас перис, бреу aita thv Фу nerovoyiav хай 
10 7005" гих 98 Флай тис @латцсе дпотато ovdèr, 
нета piony пибоау Фад счропа кой реМовто tiv yú- 
zra ov цихощ". вр тру Фотевайк" JÈ, rovs ілпёас errog s- 

yor zai т0 блядь ха? 19 уа», ушни zarg АЮобас 
ха Фяскоов тв иблате тер jopay пути пър? napufidovç 
ту пол умоу 98 Заугогр 0008205 пемувувадн , poovoorg 
čan МашАеоз пертоу хитеуоиётор, Ека 9ву Jè els Вофаъгсоу 

Рот бов dè èx тоб пойв Чо ув ту Po- 
кибо» noliuov „йриов ха? pipas кёр рауерунёрос хаё 
оғуш, 

| сас 1 тұ) НР У у Ша Е 9 ООН Фи зоц/оас tavta фок лоб; то сготрашода: пузиони» idie, 
е А r .. - Й ~ - 7 
сцогоз Казтихонролоб те отеле то? Ваой8ш; хаё dy- 

yno тв ВасіМдос̧, като тв zag Рив лвифдвота toù 
? с с Pae 

деалбгот ёліоциа тифиодвьос, ка? биойов éxutrégors гло» 
y J . е аа “~ Ц га P 

Аре, ха: полна xai ходна ?пелонёто. намота 08 Mar- 
х - r k w э м 2 a 

Fare Дълпоов пу то Ват:Лёос СД ёлгхдрошис хох Дела 
, к ` 

сас пооииеубв дърта. 7900198 рад іллёас̧ тетовивуг- 
ғ к ч, А 

Ме» да Аайосовс, пфтаф dgiorivðyy ÈSetheyuévoug, xai 
> ғ А уф? 7 Й 7 г И ` + 
dyvnóorutóg tig #9биа. eivat dta те eðyvzíay ха? тр av- 

м ~ ғ т 7 

торо] TOV уюәѓоу бузобтига, OV по, 

(II, pp. 4323—4373) 

46. Oppida imperii in ditionem 
Bulgarorum, ac Serborumque veniunt 

Ў С z А 
Ш 72. Оі ¿v Вибартёр 98 ива тбу иФуау бойиш то 

. - 2 у. ` - с + 

лдауцато» Броро, бофутЕз 0) тру тбу Рони» ходу- 
О я ? 

зєџорову буғшотга» xai дори El дъба тидиста, хой 
, k + а 2 a N с + К мы y 4 ~ 

ло ас иёу ueyaiag xui пофьас дло Жеоов zai Тодалоёс 

yeyernuévag, Oogzyv 68 пбсар дъдралоподайвар 0л9 тобу 
м 4 КД ` 

Пеоабу, ка? помис ибрав negthsinouévag, ха? иътас od- 
~ ~ Pe , ‘ r 

дар бпииквотеоа тбр ёр таб хоцаив лоосдокштас nsr- 
авойщи, ка év даги? тур туикартпу отифофаз т:ЭЕиЕто! , 

ойхи фувхрду пробно, Qha Ван: сътевойАврО” слота 

дас 119ғ09иг ха? попу nods Картахоъбтбр то» Вад 18а. 

(П, р. 4375 -18) 

47. Пе топе Momitzili 

ш”, 86. ‘Много 02 6 ватралис Чозиас otie Ху Зо 

Ито подс Ваш а ката тру блдаувои Агу, sige 92 аби 
затос. тб, TE уйо атоб ката тў» Хитерур yewnroy ёрёлор- 
сиу 01 ай ча? ъс титс, ка? 19 npòs тр мич фосфор 
катадубитев, трирогиў те ёуортас дай nuoankeovouc, (ходел 

293 Ефори, византийски сановници. 2% Омур, 
Кантакузин. За него вж. Острогорски, пос. CHU., с. 489 484. 

loannis Сапіасиғепі Historia — Йоан Кантакузин, История 

наха ги, без те да могат да направят нещо 
повече. Императорът отново проводи ар- 
хиерея на Макри при великия дук и порица 
обичайното му лукавство и измамата. А 
Апокавк, като не постигна нищо с измамата, 
по средата на деня се върна оттам и прено- 
щува недалеч. А на следния ден потеглил 
заедно с конниците, тежко и лековъоръже- 
ните войници, срещу Мора и опустощи твърде 
много земята, като опожари всичко. Без 
да завладее нито едно от градчетата, по- 
неже императорът бе поставил в тях гарни- 
зони, той се върка оттам във Византион. 
А Момчил се издигна и стана вече велик 
поради гражданската война сред ромеите и 
като сметна, че е достатъчно силен да обра- 
зува свое царство, едновременно се отметна 
от император Кантакузин и от императри- 
ца Ана, макар че бе удостоен от нея с тит- 
лата деспот. Той воюваше едновременно и 
с двете страни и си подчини градове и села, 
Най-много бе безпощаден към сина на им- 
ператора Матей, като го нападаше и вър- 
шеше постоянни грабежи. Той беше събрал 
близо четири хиляди конници, всички под- 
брани по храброст, и изглеждаше, че е не- 
победим поради храбростта си и природната 
защитеност на местата, които владееше. 

46. Византийски градове минават 
под властта на българи и сърби 

ПІ, 72. Ефорите? след великия дук 
във Византион виждаха, че  ромейската 
държава се намира в опасност, че е разде- 
лена на хиляди части, че големи и много 
градове са изпаднали под властта на MH- 

зи и трибали, че цяла Тракия е оплячко- 
сана от персите и че са останали градове, 
за които предполагаха, че и те ще постра- 
дат не по-малко от жителите в селата. 
Затова те изпаднаха в толкова тежко зат- 
руднение, че смятаха положението за не- 
поносимо, . съветваха императрицата да 
сключи договор и мир с император Кан- 
такузин. .. 

47. За смъртта на Момчил 

ПТ, 86. Омур”, сатрапът на Йония, 
отново искаше според обещанието си да 
дойде при императора, ко му бе невъзмож- 
но. Защото латините” бяха изгорили KO- 
рабостроителницата и корабите му в Смир- 
на и като завзеха крепостта в залива, 
плуваха наоколо с триери и пречеха да 

селджукски емир в Мала Азия, съюзник на Йоан 
295 Латините, т.е. генуезците. 
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нът му се гневеше заради дързостите му тов Рони» лаоеоквтцоивунс птратйс, ёудооъу хита Mo- s Е 
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етот, 27:05 дЕ гу бои» деуийту Еми. хиё idiay в}: 
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дуецомар алл? REQITOLOVUEVOS В бадав те ғ ғр ёлг92- 

МЕРОС у xai ту хата Мердли? фооооѓоу йоув перо ка? 

ии М000а$ поогушриа. пъ9дигуос 08 95 дадцокет- 

абопо ëz’ айтбу б баодезс изт тїс Педате Фивы. 
стфашас, логове ис пепо», параувър ёлг:0й19, & хо 

лобтеро» алаг», ГА udr лоДа истацедов 275 под 
aroy Фукодов те › Ört т0вайта в? лад», кихбс брдей 
ха бити» тоу хибдр, хай ще êl с: уут елт леса- 
сухоно, ипделотв orton dyrouovjaw» , ала доодевакор 
roD, вле? 0$ вх торта» алто вето 096$ , СЪ впууч 
Зитёто aaps Елгофоау ту отват:», пйдв» дал дузарис 

др AEE айтбу Сдровас, xal avro; 2005 dg иахобивьос 
пози био? xai Рон гас хаѓ ВаоВёооі el; тосадтт» убо 

ска не беше готова, варварите се отправиха 
срещу Мизия, като казаха, че веднага ще 
се върнат, щом ромейската войска се при- 
готви. Когато императорът се опита да ги 
възпре и им казваше, че е сключил договор 
и съюз с Александър, те не послушаха, 
като казваха, че са неприятели на мизите. 
Те нападнаха и се върнаха с голяма пляч- 
ка от роби и добитък.?? След това, когато 
и ромейската войска се приготви, те настъ- 
пили срещу Момчил. А Момчил имаше вече 
голяма войска и си бе създал собствено 
царство. Той нападна и завзе Ксанти, вла- 

дееше всички крепости в Меропа и достигна 
. чак до Мора. Като се научи, че императорът 

се готви да отиде срещу него с персийската 

a войска, проводи пратеничество и се опита 
ра Га п» МАР 

a да го измами, както H по-рано го бе измамил. 

— Разкайваше се много за неблагодарността 

со си към него, понеже, след като толкова 

много го е бил облагодетелствувал, той се 

бил показал лош и бил забравил добрините, 
и ако му простел (сега), никога след това 
не щял да действува необмислено, но щял 
да му служи вярно. А когато молбите му 

Pe не помогваха никак и като узна сигурно, 

Е" че войската идва, събра колкото войска 
имаше около него, и сам се отправи, за да 
се сражава с всички едновременно — и с 
ромеи, и с варвари.28 Наистина безумието ПЕТЬ С, 

+ 

та па 

ти 
1 

2% Сархан, селджукски военачалник от династията Saruch-Ogullari. За него вж. у Moravcs i k 

ор. cit., 11, р. 269—270. 297 Като се има пред вид, че Ому ур се отправил към Димотика, най-вероятно 

турците да са нахлули в югоизточните български земи. ?"С варвари, т. е. с турци. 
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и дързостта го докараха до такова голямо 
безразсъдство. Когато дойде в Перитеорион, 
пристигна и персийската войска. А преди 

това настояваше пред жителите на Пери- 
теорин и ги принуждаваше да го приемат, 
но те не го приеха, а му затвориха вратите, 
като сочеха варварите и го подканяха да 
се сражава с тях, та градът да бъде на по- 
бедителите за храбростта им. Наистина те 
се бояха, да не би, като избегне опасност- 
та, да ги накаже жестоко за предателството. 
Той беше неумолим в гнева си и сурово 
и нечовешки убиваше негодуващите и на- 
казваше със смърт и при малки. и при по- 
големи провинения. И затова, за да не 
изглежда, че изобщо са се отметнали от него, 
те приеха братовчеда му Райко заедно с петде- 
сет войници, та ако победи, приемането на 
братовчеда му да послужи като извинение 
при гнева му. А ако бъде победен и убит, 
онези, бидейки малцина, не биха били ни- 
каква пречка гражданите да направят то- 
ва, което решат, че е полезно. Момчил на- 
реди войската при укреплението пред гра- 
да, като смяташе, че ще устои, като има и 
укреплението, което ще го подпомогне не- 
малко. Персите прочее нападнаха първи, 
отблъснаха войската на Момчил, която беше 
около пет хиляди души, и разрушиха укреп- 
лението. Повечето от войската се пръсна 
за грабеж и същия ден нападна и опусто- 
ши всичко до Мигдония.?? Императорът, 
който вървеше отзад заедно с Омур и остана- 
лата войска, забеляза, че войската на Мом- 
ҷил не е била победена, а само отстъпва по 
пътя пред персите Защото виждаше, 
че е подредена правило и в боен ред, 
поради което изглеждаше, че сражението те- 
първа предстои. И той нареди ромейската 
и персийската войска в три отряда: Омур 
с персите заемаше дяспото крило, тъй като 
бяха стрелци, за да обстрелват и нападат 
лековъоръжените неприятели. А лявото кри- 
ло с тежковъоръжените ромен заемаше Иоан 
Асен, братът на императрица Ирина. Те 
бяха свикнали да се бият с копия. Цен-. 
търа заемаше сам императорът с ромеите 
и с отбраните персийски войски. И Момчил 
също така нареди войските и потегли 
за сражение. Когато се сблъскаха, стана 
тежко сражение и войските дълго време 
устояваха една срещу друга. Все пак вой- 
ската на Момчил бе победена и мпозина от 
нея загинаха. Когато войските на Момчил 
бяха притиснати към стените на града, 
понеже за конете нямаше изход и място за 

200 Мигдония, област в долното течение на р. Струма, — архаизъм, според името на някогашното 

тракийско племе мигдони. 
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(П, рр. 529,4--534,) 

S с 

разгръщане, тъй като оставаше малко прост- 
ранство между неприятелите и стените 
на града, а жителите на Перитеорион не 
бяха наклоннн да ги приемат, Момчил 
пръв слезе от коня, а след него и всички 
други и те се хвърлиха срещу неприятелите. 
Сражаваха се пеша, като се биеха мъжестве- 
по и устояваха дълго време било поради 
храбростта си, било понеже градът пречеше 
да бъдат обкръжепи и мнозина паднаха в 
сражението. Докато Момчил бе жив, храб- 
ростта не ги напускаше и те не си предава- 
ха оръжието. А когато и той падна в 
сражението, останалите веднага предадо- 
ха оръжието си и бяха пленени от ромеите 
и персите, без да може да избяга нито един. 

И това, което разправят при големите не- 
щастия, че пе бил останал дори факлоносец, 
същото това се случи ис войската на Момчил. 
Наистина едните паднаха в сражението, 
а другите бяха пленени. А тези в Перитео- 
рион, копто бяха застанали по стените, 
нито се сражаваха в полза на Момчил, 
нито сами се намесваха, а седяха по стените 
само като зрители на боевете. Императорът 
проля сълза за нещастието не само поради 
промяната на положението, защото малко 
преди това той (Момчил) замисляше голе- 
ми неща, като смяташе, че е непобедим 
и опитен стратег и в един миг загина без- 
славко, мачкан от враговете, но също и 
затова, че загиналите, които бяха толкова 
многобройни и бяха показали такава храб- 
рост и доблест, бяха ромеи. Тях погуби 
гражданската война, която бе причина за 
много сълзи. Така Момчил за кратко време 
достигна цветущо положение и изглеждаше, 
че се е издигнал до голяма слава, но бързо 
залезе и пропадна. След сражението HM- 
ператорът пристигпа в Ксанти, където бе 
домът и съпругата на Момчил. Жителите на 
Ксанти, като не знаеха в началото нищо за 
Момчил, разпитваха за него къде е. Когато ys- 
наха, че по време на сражението той и цяла- 
та войска са загинали, оплакаха смъртта 

на близките му и предадоха града па HM- 
ператора. Императорът прояви голямо BHH- 
мание към съпругата на Момчил. Той за- 
повяда да не и отнемат нищо от имущество- 
то, а да запази всичко и илн да остане на 
ромейската земя, ако желае, или пък да 
замине за родината си. Защото тя беше от 
Мизия. Понеже предпочете да се върне в 
родината си, тя с цялото си имущество за- 
мина при мизите. 
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49. Turci Bulgariam invadunt 
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48. Инператрица Ана иска помощ 
от Балик, управител на Карбона 

ПТ, 95- - 300 Когато императрицата BH- 
дя, че й остава само град Константикопол 
(защото почти всички останали градове ми- 
наха па страната на император Кантакузин), 
проводи пратеничество при някой си Балик, 
владетел на Карвуна, и поиска помощ. 
Той радостно прие пратеничеството и изпрати 
в помощ на императрицата братята си Тео- 
дор и Добротица с хиляда отбрани войници. 
И те, като минаха през крайбрежните гра- 
дове покрай Понта, убедиха ги да се от- 
цепят от императора и да минат на странага 
на императрицата. Защото се падяваха, 
че те ще извършат нещо голямо. Императри- 
цата прие мъжете с голяма благосклонност 
и уважение и омъжи дъщерята на великия 
дук Апокавк за Добротица и го назначи 
стратег на ромейската войска, А когато 
императорът пребиваваше в Димотика, Доб- 
ротица заедно със своята и ромейската 
войска нападна Силиврия. Протостраторът 
Факрасес, оставен от императора с войска 
в Силиврия, като излезе заедно със сили- 
врийците, влезе в. бой с Добротица и го по- 
беди напълно. Добротица не познаваше мес- 
тата и затова командуваше лошо и хвърли 
конниците в ровове, теснини и лозя. По- 
ради това те бяха надвити и малцина за- 
гинаха в сражението и мнозина бяха пле- 
нени, като малцина успяха да избягат. 
По-знатиите от тях бяха вързани и държани 
под стража, а останалите бяха съблечени 
н освободени. Насмалко и Добротица е 
щял да бъде пленен, но успял да избяга и 
се върна посрамен. След това поражение 
Добротица остана във Византион, вече с 
жена си ромейката и се радваше на голяма 
почит от страна на императрицата. А брат 
му Теодор се върна в родината си с оста- 
налата войска, 

49. Турците нападат България 

ПТ, 96- - -304 А онези,09 като сметнаха 
за немалка загуба да се върнат с празни 
ръце, се отправиха на поход срещу мизите. 
Те избиха и поробиха мнозина по време на 
този поход, заграбиха твърде много доби- 
тък и като никога опустошиха Мизия. 

цариградския патриарх от турците, за 
завземането на о-в Хиос от генуезцитс и за помощта, която императрнца Ана получава от добруджанския 

владетел Балик. 
Вж. Златарски, пос. CHH., 
покрай Черно море. 

стр. 352. 
301 Балик, български болярин, владеел областта Карвуна, 

Мутафчиев, 
303 Дн. Силиврия на "Мраморно море. 302 В непреведения пасаж става дума за турска 

т.е. земите около Добрич. 
пос. cby., с. 217. 30 Покрай Понта, т.е. 

войскова част, повикана от императрица Ирина за борба срещу Кантакузин. Кантакузин обаче бил своевре- 
менно предупреден от съюзника си Омур и по този начин плановете на императрицата пропаднали. За да не 
се връщат с празни ръце, турците се насочили за грабеж към българските земи. 305 Онези, сиреч турците 
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306 Императорът, т.е. Йоан Кантакузин. 

____________ ҳк; Еа 

375 

А се говореше, че императорът? им бил 
разрешил похода, за да им се отплати за 
съюзничеството. Съчинителите на слухове 
лъжеха напълно. Защото императорът не 
само тогава, но и никога по-рано по собстве- 
но желание не е насочвал варварите срещу 
мизите: но те (персите) бяха твърде много- 
бройни, за да могат да бъдат насочвани от 
ромеите, нападаха по свой почин за своя 
згода. Наистина от ромеите не можеше 
да се вземе нищо, тъй като едни бяха вече 
разорени, а останалите бяха подчинени на 
императора, комуто (персите) казваха, че 
били съюзници и приятели. Дори нещо пове- 
че, той полагаше най-голяма грижа да съоб- 
щава винаги на мизите за нападението на 
варварите, И често по този начин те се 
спасяваха, като се изпокриваха в градовете 
H в горите, Освен това между приятелите 
той винаги говореше много за поробваните 
ромеи, като негодуваше, че тия, конто 
воювали (срещу него), го принуждавали да 
прави това, което не бил желал и от което 
страдал немалко, когато то ставало. И той 
казваше, че смятал за справедливо да се 
отбранява срещу тях не само поради това, 
че те не желаели да приемат мира, но и 
защото щели да избият жестоко всички, 

както може да се съди за бъдещето по ми- 
налото,ако по някакъв начин ги надвият.Зато- 
ва той приел съюза на варварите, за да не би 
самите негови неприятели, като се възпол- 
зуват (от положението), както често се 
били опитвали, да унищожат него самия и 
хората му. Той обаче нямал никакво при- 
лично оправдание за избиваните, поро0- 
ваните и понасящите най-големи мъчения. 
Защото каква вина имат хора селяни, жени 
и пеленачета, които ежедневно биват уби- 
вани и продавани в робство, биват възпи- 
тавани във варварските нрави и закони и 
биват принуждавани да се откажат от съз- 
дателя бог? Или каква вина имат опозоре- 

ните девици, разрушените храмове, потъп- 
каните и осквернени свети предмети, предаде- 

ни B ръцете на безбожниците против всяко 
право и справедливост? При тези думи той 
проливаше сълзи, като очакваше за това от 
страна на справедливия съдник възмездие 
и неумолим и страшен съд. Обаче той отново 
по необходимост се залавяше за това, което 
ставаше, като стоварваше вината върху 
тия, които не желаеха да прекратят войната, 
но постоянно злоумишляваха и не проявява- 
ха никакво състрадание към убиваните, 

който при това се намираха под тяхна власт. 
А пък варварите преминаха в Азия с много 
пленници от мизите. 
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por, Фу ХозМийи perà тобу #дЕрбу, ol тоб ‘Осуа nař- 
дес, вотриттуоии, псиле дд мета тоттору хо? Митӯиѓоу тбу 
зи © Воде ав Ронайш» отоштайс пуотивуоу, Хай èss- 
Агов 1055 боорс тв “Роцайшу предонад дивд9бутис аа, 

е 

307 В непреведения пасаж се говори за Орхан, турски султан и сват на Кантакузин, 

в Цариград по случая тържествената коронация на последния. 
Йоан Кантакузин до сръбския г. 484—485. 208 Касае се за в пратеничество на 

<5 99 Императора, сиреч Йоан Кантакузин, 219 Става дума за Сюлейман, син на 
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50. Сръбският крал завладява крепости 
в Македония. Турци опустошават 

крепостите в Мигдония 

ГУ, 4...207 И като проводи пратеничество 
при краля“", благодари му много за вели- 
кодушието и грижата, която бе проявил в 
сегашния момент, когато бе нападнат от 
сънародниците си, и (каза), че било справед- 
ливо да му се отблагодари със същото, по- 
неже не били нарушили клетвите и дого- 
вора помежду си. Защото ако са ги нару- 
нили по някакъв начин, несправедливо 
било да се вини този, който се брани: за- 
щото никакъв закон пе забранявал на из- 
падналия в беда да се брани. Молел да му 
върне градовете, които е завзел от ромей- 
ската държава след сключване на договора 
с него и полагането на клетви. Защото така 
било написано в клетвите, Защото кралят 
бе завзел не само Фере и другите градове 
и крепости на Македония освен Солун, но 
като подкупи най-знатните веройци с пари 
и големи обещания, убеди ги да изгонят 

сина на император Мануил и да му предадат 

града. Това наскърби немалко императора”. 
А синът му пребиваваше при чичото Йоан 
Ангел в Тесалия. А когато прие пратениче- 
ството, кралят не можа да отвърне нищо 
подходящо на думите (на императора), съг- 
ласи се, че така са се клели, обаче не по- 
жела да върне градовете. Той се позоваваше 
на разсъждения и на несъстоятелни доводи. 
Императорът проводи повторно пратени- 
чество и отново помоли да му отстъпи гра- 
довете според клетвите. Ако не желаел, 
заплашваше, че ще воюва. Искаше да 

‚ го държи отговорен за бъдещите убийства и 
поробвания. А тъй като ромейската войска 
е унищожена от гражданската война, по 
необходимост щял да си послужи с варвари 
за съюзници. Заповяда да направят това, 
което смяташе, че е необходимо. И понеже 
след това пратеничество кралят не направи 
нищо от това, което бе нужно, но обсаждаше 
и останалите градове, императорът проводи 
зетя си? при Орхан и поиска войска. И 
пристигнаха над десет хиляди варвари, 
който предвождаше Сюлейман заедно с бра- 
тята си, синовете на Орхан. Императорът 

прати заедно с тях и сина си Магей за пред- 
водител на ромейската войска и заповяда 
да оплячкосат трибалите, като преминат 
през ромейските предели, без да причиня- 

пристигнал 

Вж. Острогорски, пос. съч., 
крал Стефан Душан. 

Орхан и зет на Кантакузин. 
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v Ovro лорд rovs Тидадос. ol Ваоваоо 68 cç uorov 
влейуав» Моубонис, тд пёр? Хоотобломь те она diu- 
Витте, Убив, юс бло Койлу» вї порн диєгуси вуото, 
#1905 втрапорто ènt лед) аогиу, Giya фооупоаутв; ту отда- 
тууш», хаё TRG хни пасис &елоо9оар, хаё тас подс Има 
тебрацо» тис хот Моудоуѓау, каг Слёхтнубу ТЕ пеотозс 
ка? пудралодацуто ойх буис slav тв літу dogit- 
Лотоу čhúguvres, буёотогроу ха! ёпєршобьто хата TOV “ЕА2до- 
поутду 416 тру океа». Вхогћє05 98 пъ90иғуос̧ тлу «тен: 
uy тбу ВаоВиоо», où ивтойос фибто, бы баёо Фу 284 
тд» лдлғцоу обои, tovtov діёрдғіоғу 7 суџцаугїу до- 
хойоа стрипа. 

(ПТ, рр. 30s4— 3224) 

51. Bulgari ас Serbi contra Сатасигепит 
imperatorem bellum gerrunt 

IV; ari », ‚Рева 

дог те уло Одойюв ха? Мосо ха ПФращв хо? ei ди нЕ 
а4 0: уаторобти туби бориотеиу Фуотес, 00 той бопвсиќ- 
yos катй тду той по Миои хобро» дохобитав, GAV вфапай 
хатафрфоъпвазекс, обарй arhoat тђу nheovegiayv Войдоутан, 
„бу 08 904% dv =100у дкейири тру udgav, èv ў дас ви tov- 
тоу zavr» бу esi Хадеву ту 676 дий; поғАутиѓёуюу. 0988 
усо 0048 хито тбу той поћёноо хобуву Exovtè тар ту Вао- 
Вадшу годуити хата тоу Роцайоу съцийубо», ФА уло тб 
лобното» agog Фийухпр ёраубиғуос. бадйис yko Вхегров 
ndheseg хаё ходав хатгалпобивро, Мособв ка? Тр:Вадойс 
xai её ду туос #АДомс гп дор вой алйол дууциев полну, 

(ПП, рр. 3633—8711) 

52. Pestilentia Thraciam Маседопатдие 
pervadit 

ТУ, Bs. 
Д ал 3 > ’ > , КА А ? 

yevouévy 08 ву Вобвютйа, Жрдобикоу EVQE TÜV VEWTE- 
at ~ r a 

оо» длотедупхота тфу viðv Зл roð тбте дуохдраттос 1010, 
= ~ Y gaT ~ г 

вс дк тфу “Улеоворбо» лобтоу аовкивуос Дкода», nevra 

èniðgaue оуёдор та падаща 106 0їхоонёуцс xat то под 
~ Ц , "ч. 

фардо уду Фимхотутои, ov уто Портоу убуоу 511196 

Фок 3 доии, Ahha ка Erkada ха! тама» ха? Сиюфкр» ко Maxedoviuw, ок ка ада хиё 4 : 
t kj , 

хиё уђлоюс блӣсас̧, «@уолто» те ке? буду ка? одага» 
` t fad a $ ` Е) t 

ха? Хоа, каб ухо nägu» вдедо» TAY оіхоџрёурр, 

(ИТ, р. 4915—29) 

10. Тур чай М ; А. Ци 90 додхо 08 ёр тов итоге тогокёуою , Kiry- э а Г PA . HIE 0 nanag ётећғатуогу Фу теў peragi „Хай появо: тс сура z А 
Е 

ват вреди. Щом като настъпиха срещу Миг- 
дония, варварите минаха покрай крепостта 
Христопол и научиха, че тамошните гра- 
дове се владеят от краля, веднага се насо- 
чиха за плячка, без ‘да обръщат внимание 
на военачалниците. Те оплячкосаха всички 
села и градовете в Мигдония, избиха мно- 

‘зина и немалко поробиха. И като караха 
огромно количество военна плячка, върнаха 

се и през Хелеспонт си отидоха в родината. 
А императорът, като научи за неподчинението 
на варварите, много се натъжи, защото 
войската, която смяташе за съюзническа, 
е унищожила онези, заради които започна 
войната. 

51. Българи и сърби воюват 
срещу император Кантакузин 

ГУ, 5. „.. 21 Защото трибали, както 
и мизи, и перси, и някои други наши съседни 
владетели не се задоволяват със заграбе- 
ното по време на война, но веднъж станали 
дръзки, не желаят по никакъв начин да се 
откажат от алчността си. А аз на драго сърце 
бих дочакал онзи ден, в който всички те 
биха ми платили за необузданите си постъпки 
срещу нас. Защото аз по време на войната 
не по своя воля предпочетох съюза на вар- 
варите?!" против ромеите, но бях принуден 
от неприятелите. Защото те с лека ръка 
пожертвуваха градове и земи и убедиха 
мизи и трибали, както н някои други, да 
воюват срещу мен с всички сили...“ 

52. Чума в Тракия 
и Македония 

IV, 8. .. 313 Когато се върна?“ във Ви- 
зантион, (имп. Ирина) намери Андроник, 
по-малкия си син, умрял от върлуващата 
тогава чума. Тя започнала най-напред от 
северните скити, пребродила почти всички 
крайбрежни земи па света и погубила много 
от жителите. Защото преминала не само 
през Понта, Тракия н Македония, но и през 
Елада, Италия и всички острови, Египет, 
Либия, Юдея и Сирия и почти през целия 
околен свят... 

ТУ, 10. Докато времето минаваше по 
този начин, междувременно умря папа Кли- 
мент“ и намерението за съюз” веднага 

з И , В непреведената част от речта на Қантакузин се товори за необходимостта от единство всред 
ромеите, за да могат да се противопоставят на външните врагове. 
се намирали под властта на султана Орхан, до чиято помощ Кантакузин често прибягвал. 
ведения пасаж става дума за педоразумения между i 
пред вид съпругата на Иоан Кактакузин Ирина. # 
#1 Става дума за пратеничество, А 
съвместни действия против турците. 

48 Гръцки извори за българската история, т. Х 

312 Варварите, сиреч турците, които 
813 В непре- 

oan Кантакузин и неговия син Матей. 212 Има се 
i ° Климент заемал папския престол от 1342 до 1352r. 

което Иоан Кантакузин проводил при папа Қлимент, за да уговаря 
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oov а09:5 дийаето доии. Васе с 08 ка! Всо ба inw- 
Убивуов тбу увиводу, ёлєстобтғисг Муде тр хата тду 
Пбутоу пиар noket, ўс ката тбу тод поМбиот yoóvov &g- 
xov 9 Тонлоогйбас $16 Вас дос "Лотус вуадиу дас , 0798 

нете та» Вас:Аго» туу брдуоіау Флеке» Васе тр Karra- 
хоибтуф пЗотфето, Айа уегра Адотохт» полду negi олтду 
6900 сас, таб иергокоув подс Фут бето xal &хахоц өх 6- 

Муш. бу побтєро» иё» 6 Вис:/втс бл” @ААшу дупухаготроу 
данубиезов педиеооа“ ène 98 #8далтои аі ёх Мудеив An- 
reče od рикоб, пойта мё» ёк уйс хаё даджоапв пёнуосѕ 
отоатійу лоймбохи, ёпети Мауору\ дволбтци тбу 10» ŭo- 
уота катамлоу èv Выбартй ка? тодо кећедашс рат 
пуугѓодиь , Фахеюћбтоу тбу лрютостойгова тў вауо лот 
сас, (перо убо Борвшра иаутийс дузщивов тру “Родойшу 
тугцотау двоивуцо ,) Звотрагеъсву одтдс, Гро? хиё тбу véoy 
Виа ва, хай вие? фубувто гу Моди, Абуоъс провтув Tog- 
лоби а negi 100 uvr блыху хай тру пому падид:дд- 
ии. бобу 02 виос, 06 йдутатов sy бла аутаѓоы» fa- 

сег, пообвуйоцови ддодеиа ка? TYY пому Фувуебиовр., OV 

6 fuciheùç ёђиғреѓас̧ tE ха? носорог фейоов 175 пооспкоу- 
ONG , ха? 105 Елириувотво0в отукатё 58 ‘Рюнвиоу. 

(ПІ, рр. 6219—6317) 

53. Пе epistola sultani ай ітрегаіоғет 
Сатасигепит 

IV 14. - Злые dè ка? подв Вова уойищите oros уо» 
ка ду Ее” „вс TÒ Оуоца той 9506 то? вАвобртов ха! дАепиоуоб, 
цахооциеовисов 6 9506 б Фуиотос лаутотв тас ўнёоос тўс Ва- 
«вас тоо peyuhov, той вйеруепкоб, то фромиот, той Ad- 
омтос, той (юдребъ, той бу лоно бририхоб, с бу où 
брати? тіс ата дру: Филооадву ато, той софоютатоо elg 

то дбуне ойто, тоб діхаіотатоо siç тбу топор ха! TYV yœ- 
опу азтоб, тоб Фи Мои тўс niorewg хай тоё ддунатос тоду 
Хисиаий», тоб кгоуос тоб бсгботоу олбутюу тфу Вевапти- 
ouiro, т00 Вопдоб rör боуиатоу тоб Хротоб, тйс and- 
Iys тор Махєбдуюр, той Хану», той Вас кос тобу EMy- 
эор, то ва вов tov Воулуиоо», бу їоауѓоу, хбр Bad- 
хо», тебу Родоу ха? тобу ти, тўс инйс тоб ддунотос 
ror УВдоюу хаё тб» Жороюу, тоб х\троудноо тв Вавгеѓас 
TAG 715 99:00, тө) а9ертоу гр дадшсойу хай тэ NOTA- 

дай» тој» ихуадоу хоё тор vooy, „уу оу Коцттроб Ние" 
Дао ауди 200 Казтахоиг тоб, j 

(ПІ, р. 94—15) 

пропадна. Императорът”? заедно със зет 
си императора“ потегли срещу Munna’, ° 
крайбрежен град на Понта. По време на 
войната императрица Ана определи за на- 
чалник на града Добротица, който след 
споразумението между императорите не 
пожела да се подчинява на император Кан- 
такузин, но като събра голяма плячкаджий- 
ска войска около себе си, опустошаваше 
околните градове и причиняваше немалки 
вреди. Притеснен от други по-големи грижи, 
по-рано императорът не му обръщаше вни- 
мание. Но когато грабежите в Мидия при- 
чиниха немалко вреди, отначало (импера- 
торът) обсади (града) н прати войска по 
суша и по море, а след това, като остави 
сина си, деспота Мануил, за началник във 
Византион, и като нареди да приготвят 
триери и постави Факеолат начело на на- 
чинанието (защото видя, че ромейската дър- 
жава се нуждаеше от флота), сам потегли 
на поход заедно с младия император. Ко- 
гато пристигна в Мидия, предложи на Доб- 
ротица да му се подчинява и да предаде 
града. А онзи, виждайки, че не е в състоя- 
ние да се противопостави на императора с 
оръжие, мина доброволно на пегова страна 
и предаде града. Императорът го удостои 
със съответно внимание и грижа и го при- 
числи към по-знатните ромеи. 

53. Писмо на султана до император 
Кантакузин, 

ГУ, 14...37 Той??? изпрати писмо и до 
императора със следното съдържание: „В 
името на милостивия и състрадателен бог. 
Нека възвишеният бог винаги да продъл- 
жава дните на царската власт на великия, 
твореца, мъдрия, лъва, храбреца, неудър- 
жимия в сраженията, срещу когото никой 
не би могъл да устои, най-мъдрият във вя- 
рата, най-справедливият в мястото и зе- 
мята си, стълбът на вярата и на християн- 
ското учение, непоклатимата опора на всички 
покръстени, защитникът на християнските 
догми, мечът на македонците, сампсонът, 
императорът на елините, императорът на 
българите, на асеневците, на власите, на 
русите и на аланите, украшението на вя- 
рата на иверийците и на сирийците, наслед- 
никът на царската власт вземята му, владете- 
лят на моретата и на големите реки и на остро- 
вите, Ангел Комнин Палеолог Кантакузин... 

317 Императорът, т.е. Йоан Қаптакузин. 318 Става дума за Йоан У Палеолог. 319 Град на европейския 
бряг на Черно море, северозападно от Цариград. 229 Става дума, за споразумението между Йоан У Палео- 
лог, законен наследник на византийския престол, и узурпатора Иоан Кантакузин, според което последният 
управлявал империята заедно с Йоан Палеолог. 321 В непреведения пасаж става дума за патриарх Лазар, 
изпратен от Кантакузин за духовен глава на христаяните, подвластни на султана на Египет, Сирия и Юдея. 
322 (Става дума за султана на Египет, Назър Хасан, който пратил писмо на простонароден гръцки език на 
Йоан Кантакузин. Срв. Могамус8 1 К, Г, р. 178. 179. 
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54. Turci Вшрапат оаѕіапі 

Тудтьь« È Хоумдву влойн ў arë б пат?о, прооёгатте, 
хо! tira плвобиеуос ий буто; ёх тоб ката тор Efoor пороу 
плебс тў» Мъсѓчу dnè heyhaciar алвубон, кай нАтдов к 

рой Восхушнеот хоё йудролок ива аѓуцаћотеу ёлё TYY 

"Ав ту ёлереіоўго.. 

(ПТ, р. 1161—5) 

55. Сапіасигепиѕ imperator Berrhoeam 
atque Едеззат expugnat 

У 18) ~» of 340 Ваог 98 oi тай vavo оостоа- 
А t ` у 

Tevouerot 08 мбуор та хата Махёдомау ладема датопи- 
А Ц . 

боў, лоѓу уғуѓодоаі бло Васа, hla xat xard tyv Boriaiayr 
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54. Турците опустошават България 

ГУ, 17 .. 323 Сюлеиман?? направил това, 
както му наредил баща му. Той се предста- 
вил за някакво измислено лице и през ня- 
какъв брод на Хеброс се отправил да пляч- 
косва Мизия и отвличайки много добитък и 
хора, се върнал в Азия... 

55. Император Кантакузин завладява 
Вероя и Едеса 

ГУ, 18... А варварите, които moma- 
гаха във войната с корабите си,?8 разгра- 
биха не само крайбрежните земи на Маке- 
дония, преди да станат подчинени на им- 
ператора, но отплуваха и към Беотия”, 
като оплячкосаха и опустошиха всичко. В 
нея те поробиха мнозина други, между които 
и сина на някой си Марцелат, началник на 
някакви пастири, който паседи стада во- 
лове на трибадите във Вероя. Той бе познат 
на императора, понеже от старо време бе от 
подчинените му пастири. И уповавайки се 
много на императора, той дойде при него в 
Солун и помоли за сина си, като коленичил 
пред краката на имперагора. А императо- 
торът, като че ли осенен от някаква мисъл, 
привличайки го едва ли не като съюзник, 
каза на човека, ако желае да освободи сина 
си от варварите, да съдействува за завзе- 
мането на Вероя — да постави през кощта 
стълба на стените и нищо друго. Варвари- 
нът на драго сърце прие възложената му 
задача и обеща, че ще съдействува много. 
Каза, че за него задачата щяла да бъде 
много лесна. Защото той заедно с някои 
други, като пасел говеда на най-знатните 
трибали във Вероя, нощувал между двете 
стени на града и при тях нямало никаква 
стража, така че лесно би убедил другарите 
си да изпълнят плана на императора. Вар- 
варинът се договори така с императора и 
се върпа, понеже (императорът) обеща да 
освободи сина му от персите, ако направи 

възможното, за да завземе Вероя. И импе- 
раторът се приготви, за да пристигне през 
нощта във Вероя. Той заповяда наварситез?8 
да въоръжат корабите и заедно с варварите 
според уговорката да дойдат и да го чакат 
при някаква непресъхваща река, немного 
далеч от Вероя. А сам, водейки както вой- 
ската от Солун, така и мнозина следващи го 

323 В непреведения пасаж се говори за преминалата в Източна Тракил турска войскова част, при- 
стигнала на помощ на Кантакузин. 32 Сулейман, син на султана Орхан. 229 В непреведения пасаж се 
говори за венецианско пратени :ество до Кантакузин, което молело за помощ срещу генуезците. 323 Става 
дума за турците, които воювали на страната на ИоанКантакузин. 327 Беотия, област в Средна Гърция. 
323 Наварсите, сиреч началнипите на корабите. 
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от Византион, а също и събраните оттам 
коне, настъпи по суша към Вероя, оставяйки 
младия император в Солун. Във Вероя и 
преди това бяха поселени немалко трибали 
от краля, не само войници, но и велможи, 
между другото и поради удобствата па града, 
защото нищо не липсваше от това, което 
прави един град щастлив. А също и поради 
това, че е голям и има много жители не само 
обикновен народ, но и войници и немалко 
знатни. Кралят, като го завзе, изгони по- 
вечето от тях или почти всички, и все пак, 
като се страхуваше от въстание в града, 
посели немалко войници и някои от приб- 
лижените си знатни. Той построи две кре- 
пости и постави съвсем отделен гарнизон от 
германци в така наречената царска кула, 
а другата все още нямаше гарнизон. За- 
щото това не беше крепост, но нещо като 
малък град в голям град. Като разруши 
немалко от оградата на предишния град, 
прегради със стена вътрешната част, съба- 
ряйки къщите, и издигна до най-голямата 

кула още три по-малки. Попеже стените 
имаха еднаква дебелина между кулите, той 
направи два реда зъбери, за да се преминава 
лесно, ако се наложи да отиват от едната в 
другата кула. А ако се случи крепостта да 
бъде превзета, все пак стражите не биха били 
възпрепятствувани От външните и вътреш- 
ните неприятели. Но не успя да довърши 
това толкова голямо укрепление и на ку- 
лите все още липсваше съответната висо- 
чина. Поради споменатите причини много 
грибали и боеспособна войска прекарваха 
във Вероя. И тогава поради нападението на 
императора немалко от жителите по селата 
се стекоха (в крепостта). Те подозираха, че 
императорът ще ги нападне и грижливо 
стояха на стража в града през нощта и през 
деня. И се приготвиха за отбрана, ако ня- 
кой ги нападне. Императорът забеляза ясно 
това и не ги нападна открито, защото знаеше, 
че не ще може със сила да завладее стените 
заедно с толкова много хора, но прибягна 
по-скоро до хитрост. Той вярваше твърде мно- 
го на жителите, че ще го подпомогнат срещу 
неприятелите, когато разберат, че е вътре. 
Те щели да му помогнат във войната. Той 
прояви голяма съобразителност за да не 
разберат трибалите, че е потеглил, и спо- 
ред уговореното пристигна до реката. А 
триерите още ги нямаше. Когато били при 
устието на реката, те не могли да преминат, 
понеже, както обикновено става, натрупалата 
се тиня от морето и реката пречела на пре- 
минаването. А наварсите не разполагали 
с никакви средства, но само съжалявали за 
пропадналото толкова голямо начинание. 
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Те знаели, че императорът не ще нападне 
Вероя без тях, но като разбере на разсъм- 
ване (положението), ще бъде принуден да 
се върне в Солуп. А императорът, като стоеше 
при реката, също негодуваше, че триерите 
ги няма. Топ не знаеше причината за тях- 
ното неявяване. И сам той подозираше, 
че това пачинание е загубено, ако настъпи 
денят. Докато хората в триерите недоумя- 
вали какво трябва да правят, настъпил 
внезапно прилив и слабо развълнувалото се 
море с кротък и тих шум отнесло корабите 
в реката и те за кратко време се срещнали 
с императора. Тогава разказаха как по 
необикновен начин преминали. Императо- 
рът сметна, че това не е станало случайно, 
а по божия промисъл, и още повече доби 
вяра в начинанието си, понеже бог помагал. 
И с най-голяма бързина, като извел от ко- 
рабите тежко- и лековъоръжените войски 
и варварите, настъпи към Вероя внимателно, 
като остави охрана на корабите колкото 
смятаще, че е достатъчна. Марцелат дойде 
при потеглящия на поход (император) и го 
подбуждаше да тръгие. Той му казваше, 
че с направил всичко и че е възложил на 
приятелите си да приготвят стълбата. А 
когато бяха недалеч от града, императорът 
отпово прати Марцелат да види дали стъл- 
бата е приготвена. Когато той се върна, 
каза, че никаква стълба не е приготвена, 
и императорът отново се оказа в затрудне- 
ние. Хората около него нарязаха дървета 
от гората, високи колкото стената. В по- 
хода участвуваха най-знатните веройци, 
прогонени от краля, които не отстъпваха 
по храброст и мъжество на никого от приб- 
лижеците на императора. И те с най-голямо 
желапие съдействуваха във всичко и усърдно 
се заеха да си върнат отново родния град. 
Понеже не стигаха гвоздеи, послужиха си 
с въжетата от царската палатка, като за 
кратко време приготвиха четири стълби. 
Тежковъоръжените и някои от лековъоръ- 
жените войници ги вдигнаха и водени от 
веройците, заедно с Марцелат, го поста- 
виха до стените, без да ги види никой от 
гражданите вътре. Сами те първи се качиха, 
а след това (някои от) тежко- и лековъоръ- 
жените войници. Когато императорът раз- 
бра, че Хората му са вътре, веднага раздели 
войската. Той заедно с ромейските конници 
н пехотинци потегли към стълбите. А на 
варварската войска заедно с останалите 
ромеи заповяда да настъпят към крепостта, 
та като нападнат от всички страни, да спла- 
шат (гражданите), Когато войниците вля- 
зоха вътре, най-напред се натъкнаха на 
някакви стражи, заловиха ги и им запо- 
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вядаха да мълчат и ги заплашиха, че в про- 

тивен случай ще ги избият. След това те 
дойдоха до така наречената Опсикианска 
врата и налетяха на други стражи от граж- 
дани, на които наредиха да им съдействуват 
и да счупят напречните греди па вратите. 

А те отвориха вратите веднага и пуснаха 
императора. Той пък задържа при себе си 
пред вратите някои от най-знатните, а на 
другите заповяда да влязат навътре и да се 
сражават с неприятелите. Местните жители 
и сами бяха достатъчни да ги унищожат. 

Защото, като узнаха, че императорът е вът- 
ре, обхванати всички от ентусиазъм, вед- 
нага нападнаха трибалите и разграбиха 
имуществата, като залавяха всеки срещнат. 
Когато трибалите разбраха, че Вероя е 
завзета, най-напред въоръжени се стекоха 
отвсякъде при началниците, та или да се 
бранят, ако е възможно, или да избягат, 
като отворят вратите на крепостта. А по- 
неже варварите извън крепостта нададоха 
боен вик, те веднага загубиха всяка надежда 
за спасение. Слязоха от конете, влязоха в 
крепостта заедно с жените и децата, без да се 
интересуват от другите. Понеже бяха много 
(тридесет знатни заедно с жените и децата, 
всички военачалници, а войниците хиляда 
и петстотин) и понеже стените и кулите на 
крепостта бяха недовършени, началниците 
до един заедно с жените и децата влязоха в 
една доста висока кула. От останадото мно- 
жество войници едни бяха пленени веднага, 
а други се укриха по домовете на приятели. 
Германците пък сами държаха другата кре- 
пост, която беше до така паречената царска 
врата. Останалото множество работници, 
за което се говореше, че били над десет 
хиляди, събрано от цялата земя на краля 
за строежа на крепостта, което прекарваше 
извън стените, като се научи за варварите, 
понеже все още бяха опрени до стените го- 
леми греди, изкачи се по тях върху натру- 
паните камъни и по друг събран материал и 
така се спаси вътре в града. А императорът, 
когато научи, че градът е вече окончателно 
превзет, и сам отиде в крепостта, приветст- 
вуван и съпровождан от гражданите. Ко- 
гато пристигна там, намери всичко разгра- 
бено от народа и от войската. Той отпрати 
варварите и им попречи да влязат в града, 
за да не бъде опустошен от тях - като зав- 
зет по време на война. След това заповяда 
на трибалите да излязат от кулата, като 

дал дума, че не ще им стори нищо лошо. 
А те излязоха веднага и му се поклониха. 
Защото всички му бяха приятели. А гер- 
манците се съпротивяваха на народа и на 
сражаващите се от триерите тежковъоръжени 
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войници, докато императорът не дойде и 
при тях. Веднага и те напуснаха крепостта 
и се предадоха. А те бяха онези, които по 
заповед на краля воюваха на страната на 
императора, когато пристигна най-напред 
във Вероя. На тях императорът бдагодари 
мпого за благоразиоложението им тогава 
към него. Защото те, макар кралят де им 
наредил, не се решиха да го напуснат в го- 
хода му срещу Солун, по го следваха с же- 
лание до Вероя, макар да се изложгха ка 
много опасности. Поради това императорът. 
макар че бяха пленници, се отнесе с тях 
добре и благосклонно, даде им оръжие 
коне, а също и пари, и ги отпрати при краля. 
На всички останали войници, освен триде- 
сетте началници, заповяда да се върнат пеша 
с облеклото в родината си. Защото конете 
бяха задигнати от войската. Войниците по 

заповед на императора пуснаха на свобода 
цялото останало множество работници да- 

леч извън града, за да не бъдат ограбени от 
варварите. Понеже императорът искаше да 
отпрати с чест тридесетте (трибали), те мо- 
леха да ги задържи, за да не бъдат ругани 
при своя владетел, понеже били мипали на 
страната на императора и са предали добро- 
волно града и себе си. След малко едни с 
разрешение на императора отидоха по до- 
мовете си, други решиха да бягат, а някои 

от тях, заведени до Солун, избягаха оттам. 
Защото не били поставени в затвори, но 
без окови, само под стража в манастира. 
Това се случи във Вероя, като успехът 
му надмина всяко очакване, и в един ден 
покори толкова много неприятели без кръв. 
Наистина нито един от ромеите не загина, 
нито от трибалите освен един варварин, 
и то, както се говореше, беше погубен от 
ромеи. Понеже варварите не спечелиха ни- 
що от завладяването на града (императо- 
рът не им позволи да останат вътре), те 
помолиха да опустошат подчинената на кра- 
ля земя и с разрешение на императора я 
опустошиха, като отвлякоха много плячка, 
най-вече добитък и малко хора. Понеже 
мястото беше сенчесто и гористо, те лесно 
избягаха. 

ТУ, 19. След като уреди нещата във 
Вероя според желанието си, императорът 
се отправи на поход за Едеса с войска, 
по-голяма от тази, с която беше дошъл 
във Вероя. Защото към тях се присъеди- 
ниха и немалко от Вероя. Наистина при 
превземането на града той се осланяше 
не толкова на наличната войска, колкото 
на знатните едесчани, който той мислеше, 

че веднага ще минат на негова страна, 
като склонят и останалия народ. Те напра- 
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виха точно обратното на това, което импе- 
раторът мислеше. Защото бяха не само 
открити неприятели, но склониха и народа. 
Те гледаха императора от стените и го упрек- 
ваха, казвайки, че е много неопитен, щом 
като кралят с толкова голяма войска ги е 
обсаждал шестнадесет години, без да може 
да постигне нещо с оръжието, ако те доб- 

роволно не били минали на негова страна, 

а той за кратко време се надявал. че ще ги 
надвие с толкова войска. Императорът бе- 
ше огорчен за неуспеха си срещу града. 
Той веднага се отказа от нападението сре- 

щу стените не само защото градът беше 
естествено укрепен (повече от половината 
беше заобиколен с вода и беше недостъпен 
за неприятелите поради блатото. Остана- 
лата част от града бе обградена с твърде 
здрави стени и големи кули, с високи и 
непроходими ровове), а и бе оставено не- 
малко войска от трибали за гарнизон на 
града, командувана от четирима от знатни- 
те сред тях, на които с желание помагали 
и зпатпите граждани. Все пак той реши, 
след като прекараха пощта там, на следпия 
ден да се оттеглят и да не си губят времето 
с невъзможни неща. Знатните ромеи и 
началниците на войската решиха същото. 
Защото и те подозираха, че е невъзможно 
превземането на града с нападение на сте- 
ните, колкото и да имали опит в сраженията. 

А през нощта някои тежковъоръжени вой- 
ници, които следваха императора от трие- 
рите, се приближиха и го попитаха какви 
намерения има за града. Когато импера- 
торът попита на шега, какво мислят те, 
че е по-добре: да се опитат ли да превземат 
стените или да отстъпят, те го подканиха и 
настояваха да се сражават и поради веро- 
ломството на едесчани да не изоставят 
града, който може да бъде завзет с оръжие. 
Те казаха, че ще се сражават на драго сърце, 
като убедят и другите войниця от триерите. 
Императорът веднага реши, че е най-добре 
да окуражи тежковъоръженнте войници да 
приготвят стълби, а на началниците да 
въоръжат на разсъмване войската, за да 
се сражават. Когато настъпи денят, той 
разпредели войската я постави варварска- 
та до стените край блатото, откъдето бе 
певъзможно да го завземат, та, ако се случи 
Едеса да падне, варварите да не могат да 
влязат оттам й да избият някои хора. 
А сам с най-силната част от тежковъоръ- 

жените войници, заедно със знатните се 
разположи срещу крепостта, където сте- 
ните бяха най-здрави, и ги пазеше най- 
добрата част от войската на трибали и 
едесчани. Останадите началници с войски- 
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сда: уотато, той 02 10 мет’ дкегро» дуаварт, хай то 
той дуо uer adrovç. хате дари dè биоар, подАби алд 
тор оду йцтубивушу тратиаифу yevouévov, ёзбоу Ў 
ха: Флодаудэтоу , TUG TE хМиакис поосђовсах TOTS теѓувоір, 
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úno ту кицехо» вавубото, хай 8 уғто ў ломс тойто 91 
TÒ Авубивуду катакошс. хи? 5 Ватћғ0с̧, «ла! хат’ uvtov #у6- 

vero б С} 0016, убор уєудиғуос̧, о9х а фтаитейр тос атощ- 
потас, пАңу TÖV поютос аз 9дютоу пий шихоб суфейл- 
Зотоу" Цледатв игото čz тор ива Вас вос “Роцайву 9 
Ваовйрат 9098 #6" тойгиотиа 98 ёуѓуоуто nohhoi. изта дё 
туу &}оса» б Ваайейв тобс отоатидгас, 000, даа» Това 
Хо, únéivoe подс tyv ожат úvev Їплоу. тёттадас ÔÈ rovg 
тувидушв бугу EV ф0000, ко! тду пот» тойс та Кой 
Тоцибубис СЕрфшов тўс пблєюс̧* фротойи тв подс тъ ёхоиу 
дъикооотс ӧлМтос̧ ка! уидойв кагамяр? ка! пуеибиа ту 

лн Лад» Герорбду, койпотоу дохоръти та помник хай 

отед», гі Вёђбоау впарри. пройвушдопу JÈ иа? аниуві 
та nepi `Едғссау ха! Н40иа» фоощиа ха ай ломуи, 

та те Xrugiðoha } ғудргуор xai ý Пётоц ки 6 Хосхос на? 1 

едо, ви те 9 Оотоо8с хай та М№дто хаё ёх то» Фати- 

Мис помууёюу TÒ „Аъхоотбшо» Аеубивроу ха? 10 Кастогог. 
Фущпил тв 98 рихойс rivog б Васвбс фзидосв тр отоеліах, 

Seorgarevoey абс ката Хеви. пс 06 taŭra 00 енот, 
év pr9ogiorg Вогишис наи ка? бъпаМас 15 порив нета 
185 ФАС Фета аб Повамилов ту naga Ко дъустби, 

üç памоста &00хғі стусов ка єго) xul тр ло? та по- 
Миша тб» ами» пробуви била, хета» ді ý пб Зейн 

ёлі 1106 йуиътонс тоб 6000$ лоовоЛ Яс ву 90 «аорйв avr) 
гаътйс ивтешод ра феаторёур ма? ovga побуті, ви" av= 
три те тр» Фхошонау котафтуве того? фатеошеое diyon- 

те той постави при другите стени, кой както 
се случи. И започкаха битката за стените 

веднага след разсъмванс. Завърза се твърде 
тежко сражение без прскъсваке, до пладне. 
Защитниците се бранеха угоогто от стени- 
те, а нападателите показаха чудни приме- 

ече теж- 
ковъоръжените войници H лековъс: 
от триерите не се щадели. Ил 
съобщи, че ще даде като награда с 
мини злато на първия, който постази 
ме па стените, три на втория след 

ті деня, когато мнозина от защитниците 6 
ранени, а някои и умрели, те постаз: 
стълбите на стените, тъй като защитници” 
вече слабо се бранеха, и хвърлиха огън 
кулата на крепостта. След като кулата бе- 
ше опустошена, те нахлуха оттам и по стъл- 
бите и градът бе завзет, така да се каже, 
напълно. И императорът, тъй като пре- 
вземането на града стана в негово присъствие, 
влезе вътре и не позволи войниците да на- 
рушават дисциплината освен влезлите най- 
напред, които получиха някаква малка обла- 
га. Не загина нито един от ромеите около им- 
ператора н от варварите. Мнозина обаче 
бяха наранени. След превземането импе- 
раторът отпрати колкото имаше трибали 
войници в родината нм без коне. Д чети- 
римата началници задържа под стража и 
изгони от града граждапите, който държаха 
страната па краля. Като остави в крепост- 
та двеста тежко- и лековъоръжени войници 
за гарнизон, а за пачалник на града Георги 
Дизик, който изглеждаше най-опитен и Mb- 
дър във военните работи, той се върна във 
Вероя. На негова страна минаха без бой 
и крепостите, и градчетата около Едеса 
и Вероя, така нареченото Старидол, Пет- 
ра, Соск? и Деври°, още Острово? 
и Нотиа?3 И от градчетата на Тесалия 
така нареченото Ликостомион и Кастрион. 
Като даде кратък отдих на войската, импе- 
раторът отново потегли срещу Сервия. Този 
град не бе малък, разположен бе в погра- 
ничните области на Беотия и Тесалия. 
Управляваше го заедно с цяла Тесалия 
Прелюб, един от велможите на краля. По 
разум, храброст и опит във военното дело 
той превъзхождаше всички други. Този 
град е разположен на една висока планина, 
устремена нагоре, и на минаващия покрай 
града изглеждаше, че е по-високо от пла- 
нината. Разположен е на самия хребет, 
разделен с три стени, та отвън изглеждаше, 

329 Старидол и Петра, крепости в Югозападна Македония. 230 Соск, ди. село Съботско, Мъглея- 
ско. 331 Деври, ди. Дебър. 33? Острово, градче на запад от Воден. 333 Horna, дн. село Нъте, Мъгленско. 
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че има три града един до друг. От двете 
страни е заобиколен с дълбоки ровове. 
Мястото от града до равнината и рово- 
вете, което можеше да се обитава най-добре, 
бе изпълнено с къщи и хора не само от 
простолюдието, но и от знатните граждани 
и от много местни войници. Градът, чиито 

къщи бяха една до друга поради характера 
на мястото, изглеждаше, че има малко 
къщи с много покриви. Гражданите насе- 
ляваха две части, а третата, крепостта, 
оставаше за началника. Градът беше не- 
пристъпен отвсякъде и не беше лесно да се 
нападнат стените. Прелюб, който се нами- 

раше в него, не се нуждаеше от ровове или 
от някаква грижа да го укрепява. Даденото 
от природата бе достатъчно. И не вярвайки 
много на гражданите, той отдели децата, 
имуществата и жените на обитателите на 
града във втората част, а всички мъже 
отведе в третата и (им) заповяда да бранят 
себе си и децата си от императора, който 
настъпвал. Сам той държеше крепостта и 
постави гарнизон от трибали във втората 
крепост, в която бяха жените и децата. 
Както се говореше, той имаше над петсто- 
тин души (трибали). На обитателите извън 
стените той не позволяваше нито те да 
влизат в града, нито да приемат деца и 
жени, но им заповяда да стоят пред домо- 
вете си и да се сражават, понеже мястото 
бе труднопроходимо и недостъпно за на- 
падателите. Така се беше приготвил той 
за обсадата. Говореше се, че той бил оста- 
вен в града против волята му. Предпочи- 
таше да избегне сражението, като се от- 
тегли към градовете на Тесалия. Привърже- 
ниците му обаче го насърчаваха да не на- 
пуска града, понеже ако императорът го 
завладее, той щял да завземе сигурно и 
цяла Тесалия. Те го убедиха и той изчака 
обсадата. Когато императорът се разпо- 
ложи на лагер близо до града, най-напред 
прати войската да плячкосва, като остави 
малцина в лагера. Ромеите, а също и вар- 
варите се върнаха, карайки много плячка 
от самата Сервия и от околните села. После, 
когато се придвижиха, те се подготвиха 
за нападение на стените. Жителите пък 
извън Сервия, страхувайки се от нападе- 
нието на императора, понеже трибалите 
не ги приемаха в града, а освен това и тъй 
като държаха повече за императора, всички 
вкупом единодушно минаха на страната на 
императора, като приеха и посрещнаха вой- 
ниците като гости по домовете си. А тия, 
който бяха вътре, държаха повече страната 
на императора, понеже жените и децата 
им били задържани от трибалите. На тре- 
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ха? 6 Вап вв Рла! берыйрти»г тіс пб прос тру про- 
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дпопию» noke а? “Рощийа» иір ўсиу ČARO TÒ g- 
хиѓоь, уобуо» 48 Здофдвцдау оди ФАбуоу То 82.016, биер dia- 
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Eduevot вхвайбутев Tgrguhoúç, où брор Jè Фи тар «Кот, 
ав хаё & avri Ххолйс, 9 боха Вечна Крий sirar 

бло 105 Вио 406 тоб пошло тфу НаушоМув» Ана 
те Фонийву доуйс витетицибт, пободнс кор ри бъ 
баб тйс пбвос хоп Васи кафофигес ринг Фл" алтоосу %3 

ларадодоутес tyy лом». 9 Кос убо т Паѓоуас ѓотоц- 

тия ден, след като се приготвиха, започ- 
наха да нападат стените, понеже местните 
хора бяха напълно па тяхна страна и зе- 
щото казваха, че превземането не е невъз- 
можно. Понеже бе невъзможно да нападат 
отвсякъде, тъй като местата бяха твърде 
каменисти и неравни, императорът постави 
най-добрите стрелци там, където имаше най- 
голяма възможност да се приближат, за- 
повяда да си послужат с лъковете и да 
пречат на защитниците. А други, като се 
криеха зад щитовете, приближаваха сте- 
ните и ги подкопаваха. При подкопаването 
попаднаха в една къща, в която нямаше 
хора. Когато вече прокопаха и възнамеря- 
ваха да влязат, стопанката на този дом 
случайно влезе и като разбра, че превзе- 
мат града, развика се и призова защитни- 
ците. Щом чуха, те веднага пристигнаха 
и като обстрелваха тия, който подкопа- 
ваха, прогониха ги от стените. В разгара 
на сражението се изляха проливни дъждове 
и затова останалата войска прекрати сра- 
жението и се върна в лагера, без да може 
да противостои едновременно на дъждо- 
вете и на неприятелите, които здраво сто- 
яха по стените, а те се плъзгаха много в 
калта. Императорът не сполучи при пър- 
вото нападение на града и затова се отказа 
да действува със силата на оръжието и 
понеже не бе в състояние да пристъпи към 
обсада поради дъждовете и зимата, отново 
се върна във Вероя. Последваха го освен 
малцина всички най-знатни от извънград- 
ските поселения на Сервия с жените и 
децата си, с малко имущество, колкото 
можеха да носят. (Те го следваха) не само 
поради благоразположението си към импе- 
ратора, но и понеже не очакваха нищо 
добро поради отмятането си от трибалите, 
ако останат при тях. Докато императорът 
все още беше във Вероя, при него дойдоха 
(пратеници) от най-известните градове, кои- 
то от старо време бяха подчинени на ро- 
меите и бяха немалко време подвластни 
на трибалите, за да преговарят тайно и 
да го молят да отиде при тях, тъй като щели 
да го приемат, като изгонят трибалите. 
_Пристигнаха неочаквано пратеници не само 

334 Има се пред вид византийският император 

от другите (градове), но и от самия град 
Скопие, който, изглежда, бе седалище на 
краля. Този град бе откъснат от ромей- 
ската империя при император Миханд?“, 
първия от Палеолозите. Те единодушно 
призоваха императора да дойде при тях, 
за да (му) предадат града. Кралят, който 
тогава бе предприел поход срещу пеонците, 

Михаил VIII Палеолог (1260-1282). 
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335 Хлапен, 
И речек, Истори]а срба, с. 397. 
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един от най-знатните велможи на Стефан Душан, 

като узна, че императорът идва, не се осмели 
да му се противопостави, макар да беше 
събрал около себе си голяма войска, но 
изостави всичко и реши да избегне сраже- 
нието. А след това и гражданите на Скопие 
проводиха пратеничество при него, съоб- 
щиха му за нападението на императора и 
го помолиха да им помогне, ако ромеите 
ги нападнат. Понеже все по-страшни мълви 
се разпространяваха за настъпващите ро- 
меи и варвари, той открито отказа да за- 
щищава жителите на Скопие. Заповяда да 
се спасявал кой както може.. Защото в 
сегашния момент той не можел да отиде 
при тях. Те се посъветваха общо и като 
решили, че техният владетел с толкова 
голяма войска от голяма глупост не смее 
да им се противопостави, отидоха при импе- 
ратора и му предадоха града, преди да 
бъдат унищожени. А по-късно, когато пре- 
мина страхът и те се явиха на съд пред 
краля, като бяха обвинени за отцепниче- 
ство, лесно отхвърлиха обвиненията, по- 
неже техният архиепископ бил съдия. Той 
потвърди, че те нищо не са сгрешили, ако 
са се посъветвали заедно затова, което е 
разумко и полезно за тях, и са решили да 
се подчинят на по-силните, понеже кралят 
не само не пожелал да им помага, но и ги 
съветвал да се спасяват. Така всички гра- 
дове тогава бяха обхванати от страх и 
пожелаха да минат доброволно на страната 
на императора, преди да бъдат разграбени. 
Не само градовете, но и най-знатните три- 
бали, които и по-рано бяха благоразполо- 
жени към императора и предпочитаха по- 
вече той да ги управлява, тогава повече 
от страх тайно преговаряха (с него) и го 
подтикваха да отиде при тях, за да могат 

да му съдействуват във всичко, каквото 
може. Двама от тях пристигнаха като де- 
зертьори. Единият от тях бе от най-знат- 
ните, роднина на краля, наречен Хлапен", 
Той имаше под своя власт значителна вой- 
ска и голямо имущество. А другият, на 
име Толислав, не бе от тодкова знатните, 
но и той управляваше градове и команду- 
ваше войски. И двамата донесоха на импе- 
ратора послания от другите велможи, че 
и те, като се отцепят, ще воюват на негова 
страна, ако нападне кралят. А императо- 
рът, не разполагайки с достатъчно войска, 

реши, че не трябва да се осланя само на 
отцепниците и да се излага на опасностите, 
но да потегли на поход, след като се пря- 

готви. Тогава той остави във Вероя прото- 

управител на Бер и Воден. Вж. 
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после се завърна в Солун. 

56. Император Кантакузин отн 
при Гинекокастроя 

IV, 20. Малко след това той 538 ко 
ницата и пехотата и потегли заед 
зетя си император на поход към га 
кастрон?8. Тази крепост е твърде 32022 
изградена от основите си от младия имп 
ратор Андроник, и се намира на по-малх: 
от един ден път от Солун. Тя се владееше от 
трибалите заедно с другите покорени градозе 
и немалко пречеше на Солун, тъй като 
имаше войска, съставена ог предалите се 
ромеи и от трибали. Велко, началникът 
на гарнизона, когато научи, че императо- 
рът пристига, страхувайки се да не завла- 
дее града с оръжие, проводи пратеничество 
и съобщи, че се предава доброволно. И 
за уверение предаде светите мощи, които 
посеше на гърдите си, и само дето не се 
закле, че ще предаде крепостта. Императо- 
рът реши, че е най-добре да вземе кре- 
постта без убийства и рискове и заповяда 
Велко да дойде при него. А когато пристигна 
в лагера ири императора, той се закле 
пред него, че и сам минава на негова страна 
и че предава крепостта. Помоли да не влиза 
в настоящия момент (в града) нито той, 
нито да въвежда гарнизон. Защото иму- 
ществото му, което било твърде голямо и 
разпръснато на много места, щяло да про- 
падне, разграбено от трибалите, и кралят, 
от омраза към него, щял да погуби напълно 
роднините и близките му. Но да завземе 
крепостта след петнадесет дни, когато ще 
прибере близките и богатствата си. Импе- 
раторът се върна в Солун, убеден от тези 
думн и понеже онзи потвърди казаното с 
клетви. Велко наистина изпълни клетвите, 
прати да доведат от трибалите близките 
му, добитъка и цялото имущество и изпрати 
много неща в Солун като доказателство 
за неговото благоразположение към импе- 
ратора и че ще спазва споразумениете. 
Когато научи, че толкова голямата войск2 
от ромеи и варвари се е върнала от конт::- 
нента, а императорът, след като пристигез 
в Солун само с триерите си и с малко = 
вари пехотинци, завзе Вероя и Едеса 
немалко други градчета, кралят се с 
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236 Дн, с. Женско, на турски Авретхисар, Кукушко. 
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1.21 zi òè 
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хаќ “Еђвоси» , Гъушхбхастобу їг ка? Мгудомау мета тби 

хаҳихісиёрор ибдвои, кой 165 amegi Зтдърибуа хана «уд 

тб» Феобу боюу, Ха! Tarregavov 001 провародвиоиета , 

дявъив "Рона, Ziyyu Jè хаё Degus xai Mehsvizor 

хаё Хгобивийа» vai Kacrogiav ка! тас а ав Мекедои- 

xuc хадна хиё поМугас, ав то» EIQYUEVOV ОШУ вктос 

даш», Кой» фуги” ха? gvppayiav inè тото лови 

хаб опордиз» ха? иђді» dihLyhovg йдехей. OUTO HEY 0 Вавз- 

мебв Фое таб подс" xal 2д0ке хе? Ковћр хаос ёну, 

ха? сънува» ду тойгоис, хаё лйутес фото, хаё То:Вађоі 
ха? Рода и, подс ту нор. 

(ПІ, рр, 1550-1561). 

57. Turci iterum Вшрапат оаѕіапі 

1.22. . „Кой 98 вр ту ботеоаѓау' дева 
Вав тор "АЗв:бу, т@ лгоб "Едесбау халёбоаце хай лғ0:стоа- 
золздеуоаиетоз ёломбохи, Ваддвйс те пей uù #9бива čti 
пеар èv Orooakovisy , (лоатаи yho čte Фибуоуоу оду 
251», пафваквоавето w; slg Въбйупоу лАвопоуивров.. 

„Кошус 98 Му Фотедар ПО б Вадд дябови ёи 
Qeasukorizys, Едкосиу влбодлови, thov tiray поодозйа TOV 
тйкейоъ ÑORUÉVOV, бузтеднто убо и?то?; иМициис иатаске 
асан», в гадорадгау Тео, «то: dè сори ау agarra 
Фа TOV TELYDV, вр ор отбор, пиво ёл висота ивта ту zit- 
пало». йдеау 08 Вхйфшу nagezouérov ка? анотонёрор гос 

Одо» pahor, бедиль доводав тир ФАомиу. Sneg в) хай lyi- 
VETO хага TÀ сурддии. KATUOTUVTOV убо #5 тр тиуоиа- 
Мау, то; те продидобит Трето то апивоу no ту тах, 
ка! Ò Край тас xiiuazaç ушу, Еушог: подс хаос" 
идғѓас 98 тоубутес, бә аіроу ёлё тб туп, ха! кадтооту 
вита побопгабрте , kws ёлобдоку ка? їппоцс Васи" пу 
уап 0008 Фуроъс уота izarðs, ии 08 б тс пдавос 
по хо, „о9бвуос тр» упфодоовау › хоров иё» ёл ёхеіуоъс 
ёду $005 пей! аутору прые dè 000%, хаддопиброр пд тфи 
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ражи и с неголяма войска, която все пак 
превъзхождаше войската на императора, 
бързо потегли към Солун. 

ІУ, 21. . 337 А ако не желаел,28 вед- 
нага щял? да се отправи на война срещу 
него 0, който владеел всички (градове). 
И веднага отдели за ромеите Акарнания, 
Тесалия, Сервия и градчетата покрай мо- 
рето между тези места. Вероя, Едеса, Ги- 
некокастроп и Мигдония с възобновените 
градове и така наречената планина Танте- 
сат, а (на) краля (определи) да владее Зихна, 
Фере, Мелник, Струмица, Кастория и оста- 
налите села и градчета на Македония, които 
се намираха в споменатите предели. Импера- 
торът така разпредели градовете. И кралят 
сметна, че е добре, и ce споразумяха при 
тия условия, и всички се радваха на мира, 
и трибали и ромеи. 

57. Турците отново опустошават България 

ГУ, 22. . ЗМ На следния ден кралят 
премина Аксий, опустоши околностите на 
Едеса и я обсади, като се разположи на 
лагер наоколо. А когато императорът реши, 
че не трябва вече да се бави в Солун (защото 
повече нямаше нищо достойно за извърш- 
ване), приготви се, за да отплува във Ви- 
зантион. . А кралят малко по-късно, след 
като императорът потегли от Солун, опу- 
стоши Едеса, като я завзе чрез предател- 
ство на някои свой привърженици, Той 
се беше договорил с тях да приготви стъл- 
бите и да дойде за обсадата (й), а когато 
те дадат знак от стените, на които стояли, 
да отиде при тях със стълбите. А когато 
те получели възможност и отблъснели за- 
щитниците, превзимането лесно щяло да 
стане. И всичко стана според уговорката. 
Когато пристъпиха към нападение срещу 
стените, предателите дадоха знак от сте- 
ните. И кралят със стълбите потегли към 
тях. Когато получиха възможност да дей- 
ствуват безопасно, те се покачиха върху 
стените и като нападнаха, веднага започ- 
наха да ги разрушават, докато направиха 
проход за конете. А те не бяха и достатъчно 
високи. Лизик пък, началникът на града, 
като научи за предателството, потегли към 
тях с хората си, но не направи нищо, тъй 
като стените бяха вече разрушени, и се 

337 В непреведения пасаж става дума за преговори между Йоан Кантакузин и Стефан Душан, по 
време на които Кантакузин настоявал да му бъдат върнати градовете Едеса и Вероя, завладени от сръб- 
ския крал. 
война. 

338 Сиреч, ако сръбският крал не желаел. 
310 Срещу него, сиреч срещу Стефан Душан. 

38» Т.е. Иоан Кантакузин щял да се отправи на 
s4 В нспреведения пасаж се говори за пристигането 

на един от приближените на Иоан Кантакузин при Стефан Душан. Той подтиквал сръбския крал да на- 
падне Канактузин, който в момента не разполагал с достатъчно войска. 
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2х Воот» nuga Вавдос хаган тов дгахдогог фооо- 
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доомхои ях0102703, ёр Аиоторе нуно» алло; «тиф кате- 
огр диифооби. Флита вимив дедата угоди. tyv ènt 

Дкопай?, ше вхей тор тодицийто? бихас доот. 6 Jè лд 
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yvuròv пати ву ахий 100 уаибуос, Тауохаріоо вот: іста- 
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noket, б 02 Йжорос пазталис: катамМиялто ёкёР ёлі таб 

ФлоЛелоибуас хатариуши ожис. олтдс̧ 0 nel ха? xet- 
pòv ёлғубусто вЕщаос, pgovogy гл! tyv ФхоблоМму катам- 
ло», подс тлу ойка» Язев. 2аёуето 08 лд хашбуов 
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Вас: ёас̧ néupavros, © xal иамата пие, би, ипдеш'ау 

лобфасіу аўто подс тбу пбАғиоу паогоутитот Вас ИТ, nu- 
рйдпоудфу адт9в хахйс nort tv хооау, пёцра 98 0 Вас- 
Мос поеовийиу ло0в а ду, побта ив» negi тоу Ваойсошу тўс 
#фодоу фигдоувйто, ид хола утаить zem увуезтода, ФАК 
айгойс бф” Фаътфи игубда доранёуотс̧, útra ау докй пов. 
то?то дг отива» ой надо фи thv èxeivov біуашу, 
то фа tò uy адторс гну TÄS mheovegiaç влостаутас ка! 
тоу САХогобоу тўс владодас, ФАНХО бар ддуашіс inya- 

342 Императорът, т.е. Йоан Кантакузин. 
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върна бързо в крепостта. И оставените от 
императора двеста души от Византион за 
гарнизон, като се научиха, че градът е 
паднал, и те се оттеглиха в крепостта. А 
кралят, когато завзе града, потегли срещу 
тях още докато бяха смутени от бягството. 
Когато влязоха в сражение, „Шизик, OT- 
брапявайки се от кулата, бе ранен със 
стрела във бедрото. Защото крепостта не 
бе довършена. И стражите веднага преда- 
доха оръжието, като получиха уверения, 
че няма да претърпят нищо лошо. Korato 
падна и крепостта, кралят съгласно клет- 
вените обещания освободи стражата н на- 
чалника Макродука, като им отне само 
оръжието, и заповяда да оскубят брадата 
на Лизик и в негово присъствие не само 
защото тогава му се бил противопоставил, 
но и защото, докато бил жив император 
Андроник, му бил причинил много беди 
в Кастория. След това заповяда да го отве- 
дат вързан в Скопие, за да получи заслу- 
женото за дързостите си. А той поради за- 
немарената рана и вследствие други несгоди, 
умря по пътя. Кралят предаде града на 
войниците, за да го разграбят. И те разгра- 
биха и изгориха къщите. В разгара на зи- 
мата, в началото на януари, той изгони 
голи по-голямата и най-добрата част от 
обитателите , които се пръснаха във Вероя 
и по другите градове. А беднотията, като 
намери убежище в оцелелите домове, изобщо 
остана там. Сам той, когато зимата стана 
непоносима, остави гарнизон в крепостта 
и се върна в родината си. Говореше се, 
че от студ в лагера измрели войници и 
твърде много товарен добитък. Когато импе- 
раторът“? се върна във Византион, научи 
за царя на мизите Александър, че много 
се огорчил от станалото внезапно нападе- 
ние на варварите, които опустошили H3- 
вънредно много страната му. Той подози- 
рал, че варварите не са нападнали по своя 
инициатива, ко че ги е бил изпратил импе- 
раторът. Това именно най-много го трево- 

жело, понеже, без да е давал никакъв повод 

за война на императора, той (императо- 
рът) нарушава договора и опустошавал зле 
земята му. Императорът проводи прате- 
ничество при него и най-напред се оправда- 
ваше относно нападението на варварите. 
То не било станало с негово знание, но те, 
като станали твърде силни, изглежда, вър- 
шели това по свой почин. Това ставало 
не толкова поради тяхната сила, колкото 
поради нежеланието им да се откажат от 
алчността си и от стремеж към чуждото. 
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ако се споразумеели, да 
си помагат взаимно, колкото могат, и да 
възспират варварите. Защото ако кралят 
пожелаел да върне заграбените градове и 
да постъпи справедливо според клетвите, 
той не би се нуждаел от съюза на никакви 
варвари, тъй като бил настроен твърде 
враждебно към тях, но заставен от нуждата, 
каго ги викал, ги използувал, за да спаси 
имуществото CH и (да върне) ограбеното. 
Той щял да постъпи с онзи така, както 
мисли, че е най-полезно, но него съветвал 
да му помага смело да възспрат варварите, 
когато решат да преминат в Тракия. А това 
би станало, ако му предоставел съответни 
средства да приготви трисрите. Защото той 
имал флота, но се нуждаел от пари, 
с който би я издържал. И ако той дадел 
(пари) колкото можел, щял да докара триери 
до Хелеспонт, които, като плуват покрай 
брега, не щели да позволят на варварите 
да преминават и да вредят. И по този начин 
щял да се освободи от тяхното вредител- 
ство. А ако кралят не желаел да направи 
това, което било справедливо за двамата 
(защото видя, че и той е онеправдан не по- 
малко от него), и ако наличната му войска 
пе стигнела да го принуди да направи не- 
обходимото, тогава и той щял да си послужи 
с варварите, като от тях преминат толкова, 
колкото би пожелал да доведе, и понеже 
(трибалите) не били много, те без страх 
щели да сс отправят срещу тях и щели да 
ги погубят. Императорът това съобщи на 
Александър. И онзи реши, че съветът на 
императора е полезен, и се залови за ра- 
бота. Случи се и нещо друго, което го под- 
тикна повече към действие. В дворците му 
в Търново имало някакъв народен празник. 
Събрал се мпого народ и когато той пре- 
минал между тях, а пратениците на импе- 
ратора го следвалн, всички викали на своя 
език, че трябвало да направят всичко спо- 
ред предложението на император Канта- 
кузип и на всяка цена да се предпочете 
мнрът с него, за да не би, като бъде въвле- 
цен във война, самите те да загинат, погу- 
бени от варварите. И те искали да се съ- 
гласи с пратениците. Когато Александър 
попитал пратениците, дали са разбрали 
казаното, а тс отвърнали, че не са разбрали, 
той им заговорил на гръцки и считал иска- 
нето на тълпата за твърде добър признак, 
че делото е твърде полезно за тях, понеже, 
без да бъде питана от някого (тълпата), 
сама съветвала това, което е изгодно. И 
ТОЙ веднага се съгласи и отпрати пратепи- 
ците. А императорът се зарадва, като на- 
учи, че Александър на драго сърце е приел 

Те лесно могли, 
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предложението и е пожелал да даде пари за 
приготвянето (на флота). Той смяташе, че 
ще може да попречи на варварите да по- 
губват с нападения ромеи и мизи, и се от- 
прави да се приготви с флотата, за да се 
противопостави на варварите. В същата 
година почисти пристанището при Xen- 
таскал, от много години напълнено с тиня, 
поради което товарните кораби трудно 
акостирали, и с много труд и средства 
можа да направи едно голямо и твърде 
полезно дело за града. А мизнецът не из- 
пълни обещанията си. И наистина малко 
по-късно той проводи пратеничество при 
пмператора и отказа да помогне. Той каз- 
ваше, че когато кралят научил, упрекнал 
го немалко, задето се е съгласил доброволно 
да даде средства ца ромеите и в това, в което 
императорът Кантакузин не би могъл да 
го принуди с оръжие, го убедил с измама. 
Поради това той не можел да изпълни обе- 
щаното, тъй като това би причинило голям 
срам нему и на рода му. Императорът го 
упрекнал немалко за това и започнал да 
го убеждава, че съветът му е по-изгоден 
за него, отколкото (съветът) на краля. 
Защото той (кралят) е завистник и заговор- 
ник, като винаги се опитва да развали 
това, което би било от голяма полза за него 
и за поданиците му. Разбира се, той не дал 

средства, както обещавал, но ги изразход- 
вал за нуждите на държавата, освен ако 
сметне даденото на войниците за средства. 
Наистина нищо от казаното не бе доста- 
тъчно, за да (го) убеди. А императорът 
предсказа бъдещото му поражение от страна 
на варварите и доказа, че тогава ще съжа- 
лява за сегашното си безразсъдство, понеже 
не ще има никаква полза от разкаянието, # 
сам се отказа от намерението си. Всичко 
това се сбъдна по-късно. 

26. Българи и сърби пращат военна 
помощ на младия император 

IV, 33. . 343 Младият император”? не 
остана спокоен, но опустоши миналите на 
страната на императора тъст” градове и 
като проводи пратеничество при краля, 
поиска помощ съгласно договора. А кра- 

лят на драго сърце обеща, ако срещу вой- 
ската му даде брат си? като заложник. 
Императорът веднага заповяда на брат си, 
деспот Михаил, да отиде при краля като 

В непреведения пасаж се говори за отказа на Йоан V Палеолог да признае Матей, сина на Иоан 

Младият император, сиреч Йоан V Палеолог. 3% 
Кантакузин, за самостоятелен владетел. Става дума също за превземането на Одрин от Йоан Кантакузин. 

Императорът-тъст, т.е. Иоан Кантакузин. 218 Краля, 
сиреч Стефан Душан. 3% Брат си, т.е. Михаил, брат на Йоан V Палеолог. 

50 Гръцки извори за българската история, т. Х 
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заложник. След като братът на императора 
пристигна там, беше изпратена приготве- 
ната седемхилядна войска начело с така на- 

речения Касниц Борилович“8, един от Hañ- 
знатните сред трибалите. Александър, царят 
на мизите, изпрати помощ (на императора), 
който бе проводил при него пратеничество. 
Защото винаги подозираше император Кан- 
такузин, че той не пречи на персите да 
опустошават земята му. Император Канта- 
кузин, като узна, че младият император 
води срещу него мизи и трибали, поиска от 
зет си Орхан да му изпрати персийска 
войска от Азия. Така двамата, след голяма 

подготовка, се втурнаха да воюват един 
срещу друг. Докато съюзната войска все 
още се бавеше да дойде при младия импе- 
ратор, той реши, че трябва да отиде в Енос 
и като сключи някакъв договор с венециан- 
ците, веднага да се върне в Димотика. 
Докато отиваше към Енос, войската от 
трибали го срещна. Нея той изпрати в Ди- 
мотика заедно с по-знатните около себе 
си и с по-голямата част от войската, за да 
бъде при тях, докато се върне от Енос. 

ГУ, 34. По същото време и патриархът 
на Константинопол Калист, уплашен от 
враждата между императорите и смятайки, 
че нещастието е всеобщо за ромеите, с от- 
брани архиереи и монаси пристигна при 
императора в Адрианопол и го помоли да 
прекрати войната със зетя-император, за 
да не стане причина за много нещастия 
на ромеите. Императорът каза, че отначало 
и досега имал едно и също становище за 
войната и мира, който той смятал, че е 
причина за всички добрини, а войната, 
напротив, и ги отпрати в Димотика при 
младия император, тъй като от негова страна 
нямало да има никаква пречка за мира, ако 
онзи се съгласял. И патриархът, като отиде в 
Димотика, разбра, че младият император е за- 
минал за Енос, а междувременно пристигнала 
войската от трибали и мизи. Изпратените от 
императора ромеи, които ги водели, се разпо- 
ложиха на лагер при Хеброс, не много далеч 
от Димотика, не заедно, а Отделно. Лагерът 
на мизите бе най-близо до Димотика. А 
те имаха намерение на следния ден всички 
заедно да нападнат крепостта Емпитий 
и да я опустошат напълно, понеже била 
държана от гарнизон на император Канта- 
кузин. Случи се, че в същия ден съюзни- 
ческа войска от перси, която се бе пригот- 
вила да помага на император Кантакузин, 
премина Хелеспонта и се разположи на 

о Касниц Борилович, виден сръбски военачалник. За това вж. Ј иречек, пос. съч., с. 386, 
Калист, цариградски патриарх, заемал патриаршеския престол от 1350 до 1354 г. 
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350 В непреведения пасаж се говори за коронацията на син 
турските нашествия в Тракия. 

лагер при Хеброс. И тя не знаеше, че се е 
разположила на лагер близо до неприятели. 
А те бяха не по-малко от десет хиляди 
конници, които предвождаше Сюлейман, по- 
големият син на Орхан. И сами те смятаха, 
че на следния ден ще отидат при импера- 
тора в Адрианопол. На разсъмване персите 
се вдигнаха от лагера и тръгнаха към импе- 
ратора. И трибалите и мизите заедно с 
роменте, които ги водеха, с оръжие в ръце 
потеглиха срещу крепостта и внезапно вой- 
ските се видяха едни други. Мизите вед- 
нага побягнаха, без да дочакат да се сра- 
зят с неприятелите, и се спасиха в Димо- 
тика. Те бяха много благодарни на бяг- 
ството, което ги спаси. А трибалите, за- 
едно с намиращите се там ромеи, дочакаха 
нападащите варвари. Като оказаха малка 
съпротива на неприятелите, който бяха по- 
вече и по-добри, те бяха напълно победени. 
Поради непознаване на местата и същевре- 
менно понеже бяха изплашени от неприяте- 
лите, те не поеха пътя за Димотика (къ- 
дето мнозина щяха да се спасят), а се пръс- 
наха в равнината покрай Хеброс и всички 
загинаха освен малцина. Защото, като бя- 
гаха през широко и открито поле, където 
нямаше никакво укритие и си служеха 
със слаби коне, едни загиваха, а други 
биваха пленявани, залавяни от варварите. 
Напротив, конете на варварите препускаха 
много по-бързо от техните и бяха по-из- 
дръжливи. А стратегът Касниц можа да 
избяга с малцина, а някои бяха пленени. 
Познатите ромеи показаха голяма храброст 
и доблест в сражението, но всички бяха 
пленени, понеже варварите ги бяха обкръ- 
жили. А от войниците някои загинаха и 
малцина бяха пленени, а повечето се спа- 
сиха в Димотика. Така бе унищожена съ- 
юзническата войска на младия император. 
Това го наскърби твърде много и погуби 
начинанието му. След победата варварите 
заедно с палатките на неприятелите, с 
пленниците, с много оръжие и коне пристиг- 
наха в Адриакопол при императора. Те 
прекараха там няколко дни, а после на- 
хлуха в Мизия по свой почин и опустошиха 
много нещо, след което с глячката се вър- 
наха в родината си. 

IV, 38. . 399 А Сюлейман, синът на 
Орхан, пребивавайки в града на изворите 
на отсрещния бряг на Хелеспонта, когато 
научи за положението в Тракия, прене- 
брегна договора, който бе сключил с импе- 

Кантакузин, Матей, и за 
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влогдя nohi} длепаго?то подс thv Фойхпр, ка? поААоус тб» 
биорг Хоу добувиокв виа уни ка? тёхуөцқ кои тис 
16/15, 10 хатадгВАциёуа ёуоо9бу. thv плысту» 08 Следа 

ато neol Ка\моблому олоъдд», тб тв уо тегут йую9ғи 
ёпғохеувое хаё поосебноуадато Вет, ђлео Gour, хай тор 
ёлериуву поо” adt ло\о0с праухасеи #05 ёхгѓурр perot- 

Града, хаф отрапйу ёуха8доосв ло” ха! тоб хати 
Ліосгау Аъптодс пу, игуафок стоатолёдоц ёліду ха? nö- 
zeg вбатдоспоб 0 иетос ка! iy уши йпасар nger. | 

(р. 2784-2794) 

59. Сапіасигепиѕ imperator contra 
oppida Bulgaris subiecta 

exercitum ducit 

IV: 50» „- а G дъ хобуф тата веМмпо, 

ха? 6 Ватдғ0с éne сбтрйтеъде taç хата TOV лдутоу бливо; 

núhese Шудощ" Фувувто уко ив ат? Фафрооа ngog ЧЕ 

Таъдооу тбу Мод» Вас ва. xai Чужадор иви «ву 65 
2р0дбу uzy хоатдоас, Meonuporav Jè ёх те thg вле пот 
луоуоу оѓходоиђоас̧ хата то отсудр, ёу @  Новот, хиё ёх 
ths Задцаацс таб за» ёлођлдохгь. ка! вп/вов торс xU- 
гихобутав одх буи 0дитос Флора иамота, (Фдовиоуго 
убо 00 ло) @поЭгу т с подеюс ёх тпов лпуйс,ф бтв 98 
оубивуш 9лб тўс стоашйс, то ёудор Фдал» Фуобуго, 
ОМуов хв xal фалов одогу. ЗАМЕиудоов 98 б тоу Мау 
Васвис полаб; иву Зуопсито игдодозс, dvuorhout Васа 
+75 поморхѓас̧, (ёх 1ё убо tjs окис отоатйс тр поле 
Елеифв стиийуоув, хаё пара тфу ѓу Өоќхр Вковбошу nsi- 
сос хотиасги,) блобхгоу 95 Флауздбутор, Вос то?с 
re 27д0у одоос помоокотутов ка! 2096, торс ¿Eos pago- 

pévoy хаотойс, гп яазталит подс тоу подедоу ånyo- 

gider, повавас педфав кой “вларунАйизъос núr, дси ката 
упорити Виста? лоитану, ёлеюгу буде оса тд» олоту, 

хи? та тв хоната ёзёпогу, bou п00б тду підго» ви 
2юто, ха? regu ovx бум. ВасіАє0с̧ тв TÒV AVQYOV хата- 

отоғрирерос , сларй, дем гіс Воъбйутоу. 

(III, рр. 362,--3634) 

31 Турците завладяват крепостта Цимпе на Галиполския полуостров в 
‚ Йоан Кантакузин се договорил с турских военачалник Орхан да му върне оов гта срещу 10 000 в 1354 г. 

ратора за предаването на Humne”, премина 
с голяма бързина в Тракия и прехвърли 
мнозина от сънародниците си заедно с же- 
ните и децата им и засели градовете, като 
възстанови разрушеното. Особена грижа по- 
ложи за Калиупол??. Защото възстанови 
стените отново и ГИ направи по-добре, 

отколкото бяха по-рано, и накара мнозина 
от подчинените си знатни да се преселят 
в него, като остави голяма войска. Той 
се гневеше на Мизия, нападаше я с TO- 
ляма войска, завладяваше градове и опу- 
стошаваше цялата страна. 

59. Император Кантакузин 
праша войска срещу крепостите, 

подчинени на българите 

ГУ, 50. . 394 Когато това ставаше, и 
императорът? потегли срещу градовете по- 
край Понта, подчинени на мизите. Защото 
имаше някакъв спор между него и царя на 
мизите Алексапдър*%%. И при първото Ha- 
падение завзе Анхиало, а Месемврия 06- 
сади откъм сушата, като построй кула на 
теснината, където бе пътят. А откъм мо- 
рето го обсади с кораби. И големият не- 
достиг на вода измъчваше обитателите мпого 
(защото черпеха вода от някакъв извор 
немного далеч от града). Тогава обаче, 
възспирани от войската, използуваха во- 
дата (която се намираше в града), в малко 
количество и лоша. Александър, царят 
на мизите, си послужи с много средства, 
за да прогони императора от обсадата (той 
прати на града военна помощ от собстве- 
ната си войска и от варварите в Тракия, 
като ги привлече с пари). Това не даде 
резултати, понеже имперагорът обсаждаше 
усърдно защитниците и се сражаваше yno- 
рито срещу външните неприятели. Той се 
отказа от войната, проводи пратеници и 
обеща, че ще направи всичко според же- 
ланието на императора, убеди го да пред- 
почете мира и му даде парите, които бе 
изразходвал за войната и пемалко други 
неща. Императорът разруши кулата и се 
върна във Византион. 

1352 г. Малко по-късно, 

перпери, т.с. срещу 10 000 византийски Златни монети. Според Кантакузин през 1354 г. станало силно зе- 
метресение в Галиполския полуостров. което попречило на Орхан да върне крепостта. Подробности вж. у 
Флоринский, пос. csu., 1, с. 130, 132. 3 Калиупол, Калиолол, град в Галиполския полуостров. 
353 На Мизия, т.е. на България. 354 В непреведения пасаж става дума за византийско пратеничество до 
сръбския кралски двор, което настоявало византийци и сърби да обединят усилията си за борба срещу 
турските нашественици. 255 Императорът, сиреч Йоан Кантакузин. 35 Александър, т.е. българският 
цар Иван Александър. 
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Абгар, цар на Едеса 47 
Абдера, гр. 299, 365 
Абидос 212 
авари 87 
араро-славянски нападения 126 
аварски хаган 86 
Авел, снн на Адам 36, 55, 60 
авзони — ромен 135 
Авир, библ. лице 108 
Авлида гр. 104 
Аврам, библ. лице 59 
Агатопол, гр. 141, 142, 162, 166, 205, 212, 219 
Агатиупол, вж. Агатопол 166 
агаряни- турци 201 
Агермини, местност 149 
Адам, библ. лице 22, 54, 50, 60, 64, 65, 70, 79 
Аделфий, богомил 51 
Адриан, римски н-р 91 
Адриан, брат на Алексий Комнин 123 
Адрианов град, вж. Адрианопол 148 
Адрвацонол 114, 118, 121, 148, 151, 162, 172, 175, 

189, 205, 206—209, 223, 226, 233, 234, 260, 262, 
276, 286, 292, 293, 328, 362, 394, 395 

Адриатическо море 105 
аелини, еретици 26 
аетни, сретици 26 
Аетос 145, 262, 266 
Азатин (Изедин), султан 155, 158, 215 
Азиански диоцес 110 
Азия 93, 275, 284 
Айдин, турски велможа 
Айтос, гр. 145, 267 
Акарнания, област 219, 275, 276, 305, 390 
Акмония, гр. 9, 43, 44 
Акрополит Георги, историк 149 
Аксиос и Аксейос (вж. и Вардар) 105, 305, 307, 317 
алагии (отреди) 161, 201 
Алака, жена на Ногай 189 
алани, народ 164, 197, 208, 209, 211—213, 224, 256, 

378 
Албания 138, 150, 151 
албапски номади 249 
албанци 911, 275, 
албанци в Кавказ 129 

Александрия, гр. 29, 39 
Александър, вж. Иван Александър 209, 266, 273, 

276, 278—281, 283-287, 289, 292—294, 208, 
318, 322, 344, 345, 363--365, 571, 391, 392, 394. 

Александър (Великн), макед. цар 120, 223. 

Александър, александрийски патриарх 28 

Алексапдър, цариградски патриарх 28 

Александър Қавасила 121 

Алексий I Комнии 5, 6, 50, 52, 96, 110, 122, 124, 
134, 162, 167 

Алексий Апокавк, велик дук 243, 277, 287, 288, 
297, 308, 313—315, 328, 330, 336, 337, 339, 342, 
343, 347, 357, 359, 363, 365, 368, 370, 374 

Алексий Мосиле 105 
Алексий Палеолог, виз. сановник 243 
Алексий Цамблак, велик палий 240 
Алексий, севаст 135 
Алексий Стратигопулос, кесар 151 
Алексий Фил, велик доместик 163 
алеленгион, данък 116 
алемани 265 

адизони, племе 161, 187 
Алилуя, лично име 354 
Алмири, блата 387 
алмогавари и амогавари 204, 207, 209-.214 
Амон, сгип. божество 129 
Амфипол, гр. 278, 336, 337, 339, 342 
Ана, дъщеря на Георги | Тертер 191 
Ана, дъщеря на Евдокия, сестрата на Михаил VIH 

Палеолог 176 
Ана, дъщеря па Михаия VIH Палеолог 167, 176 
Ана, сестра на Стефан Дечански 265 
Ана, съпруга на Андроник 111 288, 290, 296, 297, 

325, 340, 344, 345, 360, 362, 365, 367, 370, 374, 378 
Ана Комнина 50, 129, 123 
Ана Неда, съпруга на Михаил 11 Шишман 178, 266 
Ана Савойска, виз. и-ца, майка на Йоан У Палеолог 

218, 219, 236 
Аназарба, гр. 174 
Анапл, местност и с. 180 
Анастаснева стена 193 
Анастасий, и-р 278 
Анастасиопол, кр. 296 
Анатолий, царигр. ватриарх 29 
Ангел, пинкерн 213, 246, 293, 295, 314 
Ангел, племепийк па Ноди Калтакузии 357 
nren Радипори 246 
Ангеловци, династия па 150 
Апдрей 1, унгарски крал 120 
Андроинк, син на Иоан Кантакузин 338, 340, 377 
Андроник, сип па Михаил 1 Палеолог 238 | 
Андроник Асен, племенник на съпругата на Иоан 

Кантакузин 290, ЗП. 
Андроник Асен, тъст на Иоан Кантакузин 363 
Апдропик Коитостефан, виз. пълководец 135 
Андроник [1 Палеолог, виз. и-р 5, 6, 149, 182—186, 

188, 190—194, 198--203, 205—207, 209—211, 216, 
218—222, 246, 259, 254, 255, 257, 262, 266, 287, 
294, 316, 335 

Андроник ИТ Палеолог, виз. и-р 213, 219, 221, 
232, 236, 237, 246, 256, 257, 262—265, 270, 275— 
279, 295, 298, 301, 316, 324, 325, 349, 360 
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Андроник Палеолог, виз. 232, 303, 
314, 330, 336, 337 

Андроник Палеолог, протовестиарий 222, 
Андроник Палеолог, тъст на Апокавк 303 
Андроник Тарханиот 162 
Андроник, манастир 389, 391 
Ани, гр. 30 
Анкира (дк. Анкара), гр. 111 
антестерион, име на месец 181 
антигани (агингани), еретици 26 
Аптиохия (Теуполис), гр. 30, 174 
Антихрист 56 
Антоний, и-р 275 
Анхиало (Поморие), гр. 142, 143, 154, 162, 163, 166, 

205, 212, 263, 266, 267, 269, 396 
Апага, брат на Халав 155, 188, 216 
Апелмене, виз. благородник 310, 367 
Апокавк 243, 277, 287, 288, 297, 308, 313, 314 

315, 328, 330, 336, 337, 339, 342, 343, 347, 357, 
359, 363, 365, 368, 370, 374, вж. Алексий Апокавк 

Аполопиада, гр. 114 
Аполинарий Лаодикийски, ересиарх 26, 28 
Апри, гр. 209 
Априн, протовестиарий 181 
Апсимар — Тиберий 111, виз. и-р 89, 90, 114 
араби 89, 117 
Арабия 108 
Арбен, леринчанин 352—354 
Арда, р. 234, 290, 360, 361 
Ардея (Соск), гр. 127 
Арес, бог на войната 93 
Арджиберий, пости 38 
Арджибурджи, куче 38 
Арий, ересиарх 26—29 
Аристотел, философ 39 
Аркадий, римски и-р 277 
Аркадиопол, гр. 118, 277, 278 
армени, еретици 10, 31 
Армения 30, 34, 35, 255, 314 
арменци 37, 111 
Арон, комитопул 115 
артотирити, еретици 26 
Архангел Михаил, храм 135 
Архелай, епископ в Месопотамия 39 
Асен, вж. Иван Асен 11 150, 166, 167, 175, 217 
Асен, вж Иван Асен ПГ 176, 179—183, 184, 191, 

198, 199, 202, 208 
Асен, зет на Иоан Кантакузин 287, 326 
Асеневци 125, 378 
Асеновград 362 
Астрапир, виз. пратеник 354 
астролози 122 
Астрон, с. 147 
Асур, гр. 130 
Аталиат, виз. историк 121, 122 
Аталиот, тиранин 206 
Атанасий Александрийски 170 
Атина, гр. 116 
Атица, с. 145, 147 
Ахил, син Пелеев 93 
Ахираос, гр. 76 
Ахрида (Охрид), гр. 263 
Ахтопол, гр. 141 
Ачера, с. 144 

военачалник 

239 

Балик, бълг. феодален владетел 374 
Балкански п-в 6, 76, 138, 151, 164 
БалъклЪ с. 105 
Бари, врата 214 
Басан, провинция 108 
Беаднос, кр. 362 
Белаур, бълг. болярин 270 
Белград, кр. край Преслав 144, 145 

Белград, кр. (Берат) в Албания 150 
Белкар (Белиал)--Сатана 56, 80 
Белослав, с. 143 
Беотия 275, 279, 385 
Бер, гр. 167, 244, 388 
Берат, вж. Белград 150 
Бератски окръг 147 
Беренгарий a Естенца вж. Биригерий, 

207 
Бероя, вж. Верея 
Биригерий вж. Беренгарий 
Битоля, гр. 106, 151, 251, 264 
Бичина, гр. вж. Вича, Вичипа 143, 197 
Благовещение, празник 31 
Богдан, сръбски велможа 318 
богомили, богомилство, богомилска срес 5, 10, 26, 

50, 51, 56, 57, 65, 71, 16, 77, 109, 111, 123, 124 
Воуоу= бог 51 
Богородица Периблепта 9 
боедромион, име на месец 208 
Божик, сръбски военачалник 358, 359 
Бонос, патриций 87 
Брегалница 147 
брегалнишки епископ 147 
ВооугоАбуои, съчинение, вж. н Гръмовник 123 

амогавар 

буи, племе 275 
Бунархисар, гр. 140 
Бунда, еретик 26 
Бургаски залив 166 
Бургунджи, с. 145 
българи 7, 90, 93—95, 105, 111, 114, 115, 117, 125, 

127, 129, 131, 133, 136, 137, 147, 152, 153, 156, 
157, 163, 170, 173, 180, 181, 183, 184, 186, 189— 
191, 200, 203—208, 210, 212, 256, 363, 370, 374, 
377, 378, 390, 393, 396 

България 5, 6, 73, 91, 110, 112, 115, 116, 119, 147, 
175, 176, 185, 203, 205, 218, 262, 374 

България, катепанат 105 
Българска църква 109 
български владения 213 
български велможа 166, 178 
български език 204 
Бърдоква, прякор на Ивайло 171 

Ваими, с. 276 
Валона, гр. 146, 150 
варвари= мизи 228 
варвари, скити-татари 234,235, 270, 271, 329 
варвари=турци 236, 237, 260, 267, 285, 377, 379, 

381—388, 386, 389, 391, 393, 395, 396 
варвари=узи 120 
варварин= Ивайло 177 
Варда Склир, виз. саповник 93 
Вардар, р. вж. и Аксиос 105, 154, 194, 239 
Вари вж. Бари 124 
Варлаам, одрински епископ 161 
Варна, гр. 147 
Василаки, узурпатор 122 
Василакиев извор 122 
Василий, богомил 128 
Василий | Македонянин (Македонец) 91, 92, 114, 115 
Василий 11 (Българоубиец) 7, 43, 92, 93, 106, 115, 

117, 118, 134, 137 
Василий Велики 26, 73, 133 
Василий Врач, богомил 5, 12, 50, 52, 123 
Василий, одрински епископ 162 
Василики, книга 110 
Ватаци, духовник 119 
Ватини, прякор 23 À 
Bex, хартофилакс, вж. Йоан Век 167 
Велес 317 
Велика Кария, 236 
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- Велко, сръбски военачалник 389 
Великата църква 115 
Велмаздис (Велбъжд, Кюстендил), гр. 264 
Венеция, гр. 252, 298 
Вердица, кр. 145 
веронци 376 
Вероя (Стара Загора} 145 
Верея (Бер), гр. в Македония 167, 244, 245, 246, 

305, 353, 354, 359, 360, 368, 370, 380—383, 385, 
387, 388, 390, 391 

Весслеил, библ. лице 145 
вестготи 164 
Видин, гр. 96, 134, 135, 146, 225, 283 
Виза, гр. 140, 141, 215, 259 
Византида (Цариград) 142, 146 
Византион (Цариград) 89, 92, 114, 185, 220—223, 

229, 231—233, 237—239, 247, 252, 253, 255, 256, 
258, 259, 261, 262, 266, 267, 269, 277, 286, 287, 
290, 293—296, 300, 302, 307, 310, 314, 316, 321, 
328, 330, 331, 337, 339, 342—344, 348, 357, 362, 
368, 370, 374, 377, 380, 390, 391, 396, 

Византия 5, 6, 50, 114, 161, 163, 218, 219, 262, 317, 367 
Визия, вж. Виза, гр. 185 
Винтимилия, лат. велможа 152 
Вира, гр. 227, 230, 290, 296, 311, 351 
Висла Долна, р. 164 
Витиния 105, 16! 
Витлеем, гр. 70 
Вича, гр. 143 
Вичина (Бича, Бичини) 143, 197 
Владимир Куман, унг. крал 144 

Власи 185, 186, 209, 378 
Влахерните, дворец и предградие на Цариград 12, 

202 
Влахия 334, 335 
Влемид (Никифор Влемид), монах 182, 183 
Водан -- Теревинт, еретик 39 
Воден, гр. вж. и Едеса 115, 151, 246--248, 285, 988 
Войсил, българин, брат на Смилец 205, 208, 209, 

221, 223, 225—227, 248 
Вострон (Острово, Остров}, кр. до Воден 151 
Вотаниат, вж. Никифор 111 Вотаниат, виз. и-р 

121, 122 
Врана, бунтовник 29 
Вравхиалий 209 
Вриений, вж. Никифор Вриений 120—122, 248 
Вриепий, велик друнгарий 227 
Врисис, гр. 140 
вселенски събори 110, 111, 112 
Вудзунис, кр. 264 
Вукедон, гр. 259, 260--262 
Вунда, фундагиагит 26 
Върбица, кр. 144 
Вядица 145 

Габрово, с. 358 
Гаврил Радомир, син на Самуил 116, 126, 127 
Галата, срещу Варна 143 
Галик, р. 129, 303, 355 
Галин, прякор на архид. Константин 44 
Галиполи (Галиупол) 206, 208, 209—214 
Галиполски п-в 396 
гамелион, име на месец 200 
Ган, пл. 158, 215 
Гангра, вж. събори 
Гевал, пл. 129 
Геласий, архиепиской 28 
Гелбус, пл. 108 
Генуа, гр. 152, 211, 298 
генуезци 199, 211, 212, 370, 374, 379 
Георги, пратеник 168 
Георги Вриений, виз. военачалник 226, 227 

Георги Войтех, бълг. болярин 118 
Георги Глава, виз. пълководец 295 
Георги Красни, Св., м-р 76 
Гсорги Лизик, виз. военачалник 244, 245, 385 
Георги Лука, приближен на Андроник ИТ 241, 330 
Георги Маниак, виз, военачалник 118 
Георги Палеолог, севаст 135 
Георги Пахимер, историк 5, 6, 138, 148 
Георги Пепагомен, виз. сановник 257 
Георги Писидийски 83 
Георги Тертер I 147, 179, 183, 184, 189—191, 194, 

196, 200 
Георги Тертер II 6, 218, 222—225 
Георги Хуми, управител на Солун 279, 337 
Герловска долина 144 
Герма, гр. 202 
Герман Ш, патриарх 5, 76, 77, 162 
германци, народ 355, 356, 359, 380, 382 
гетски предели = Унгария 96 
гинекокастрон, кр. 277, 303, 305—307, 310, 314, 

315, 326, 332, 389, 390 
Глава, вж. Михаил Глава Тарханиот 145, 167, 

191, 205 
Гозус, с. 11 

Голо, гр. в Тесалия 275 
Гологлед, кр. 145 
Голое, кр. 145, 204 
Голямо село, с. 145, 190 
Горно Александрово, с. 145 
готи 
Грамени 144 
Грамос, пл. 249 
Грацианопол, гр. 239, 364 
Григорий Богослов 26, 28, 73 
Григорий Кесарийски 30, 32 
Григорий Кипърски, царигр. патриарх 7 
Григорий Ниски 28 
Григорий ІХ, римски папа 76 
Григорий Св., кр. 183 
Грузия 98 
Гръд, бълг. велможа 232 
Гръмовник, съчинение 7 
гръцки език 204 
гърци 76, 101 
Гърция 153 
Гьопска (Сремска) долина 206 
Гюмурджина 365 

Давид, библ. лице 21, 33, 73 
Давид, комитопул 115, 318 
Давидово, с. 315 
далматинец, далматинци 96, 135 
Далмация 220 
Дамалис 87 
Дамас 28 
Дамасис, гр. 275 
Дамаск 117 
Дамян, бълг. войвода 144 
Дарданели 212 
Дасон, ересйарх 26 
Датан, библ. лице 108 
Дебър, гр. 147 
Девелт, с. 142 
Девина, вж. и Девня 141 „148 
Hesna 144, 181 
Девол (Девол Горни), гр. 151, 249 
Деври, гр. 385 
Деврис (Дебър), гр. 147 
Дедал, митол. дице 106 
Деврица, кр. 264 
Дервент, пл. 162, 167, 207 
Дервентски проход (в Кавказ) 164 
деспот, титла 176, 248, 275, 365, 367, 378 
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деспот на Мизия 223 
Деяния апостолски 63, 83 
Диавена, кр. 144, 181 
Диамнол (Ямбол), гр. 255, 266 
дивиг (писалка) 197 
Димитрнада, гр. 184 
Димитър Ангел, син на Метохит 298 
Димитър, деспот 239, 244, 246, 277 
Димитър Солунски, св. 6, 109—112, 126, 128, 130, 

131, 244 
Димитър Св., църква 126—128 
Димитър (Михаил), син на епирския деспот Михаил 

И 162, 175 
Димитър Торник, виз. сановник 279 
Димотика, гр. 209, 210, 214, 218, 221, 223, 227, 228, 

233, 234, 236, 237, 239, 248, 255, 260, 264, 273, 
275, 286, 290, 293, 295, 300, 311, 313, 324—330, 
332, 336, 338, 341, 342, 344—346, 348—352, 354, 
361, 362, 365, 367—369, 371, 374, 394, 395 

димотичани 364 
динати 115, 252, 265, 266, 290, 292, 293, 302 
динеон, име на месец 195 
Диоген (== Лъжедиоген) 123 
Диос, витинец 195 
Диоскор, ересиарх 26, 29—31, 33 
Дипловатаци, протовестиарий 389 
Дипотамон, кр. 278 
Дирахиум, гр. 105, 118, 121, 146, 157 
Дисипат, виз. сановник 287 
Добротица, брат на Балик 374, 378 
Добруджа 155 
Додоа, богомил 51 
доместик, велик 122, 229, 231, 233, 236, 242, 249, 

276, 979, 280, 287, 289 
доместик на схолите 120 
Дон, р. 164 
Дракон, законодател 164 
Драма, гр. 239, 240, 242, 299, 300 
Драч, гр. вж. и Дирахнум 105, 122, 146, 151 
Дреново, с. 147 
Дрипия, с. 193, 194 
Друнгарий Велик, титла 248 
Дръстър, гр., вж. и Силистра 106, 108, 146, 874 
Дряновиск, с. 147 
Дук велик 206, 277, 362, 363, 369, 370 
Дука, велик хетериарх 208, 209 
Дука Иоан, пълководец на Мануил I Комнин 135 
Дунав, р. 92, 95, 117, 120, 135, 270, 283 
Дурас, гр. 151 

Ева, библ. лице 55, 56, 60, 64, 71 
Евбея, о-в 308 
Евдемоплатон, с. 215 . 
Евдокия, дъщеря на Михаил HI и сестра на Андро- 

ник II Палеолог 152, 176, 192 
Евксински понт 96, 155, 164 
Евлогия, сестра на Михаил ПІ Палеолог 163, 169, 

176, 183 
Евномий, ереснарх 28 
евреи 15, 41, 71 
еврейски палачи 190 
Европа 46 
Евсевий, ересиарх 28 
Евстатий, антиохийски патриарх 28, 170 
Евтимий, спископ 136, 137 
Евтимий, вж. Евтимий Теополийски 
Евтимий Антиохийски 174 
Евтимий Теополийски 174 
Евтимий от Акмония, монах 9, 19 
Евтимий Зигавин, богослов 5, 50, 51 
Евтих, архимандрит 30 
Евтим, монотелит 33 
Евтихий, ересиарх 26, 29 
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евхаити 50 
Евфимая, великомъченица 12 
Гвфросина, извънбрачна дъщеря на Михаил VIH 

Палеолог и жена на Ногай 152, 156, 164, 182, 189 
Египет 39, 119, 170, 313, 378, 379 
Едеса (Воден), гр. 246—248, 305, 306, 315, 327, 383, 

384, 389, 390 
Едеса (в Месопотамия) 47 
еднодръвки лодки 87 
еднооко дете с кози крака 121 
и дъщеря на Мван Владислав, виз. и-ца 

‚ 8 
Ексотрох, велик хетериарх 248 
Елада 130, 377 
Еласон, гр. в Тесалия 275 
Елена, дъщеря на Йоан Кантакузин 297 
Елена, сестра на бълг. цар Иван Александър и съ- 

пруга на Стефан Душан 318, 321, 323, 331, 345, 354 
Елена, гр. 145 
Елена, монаш. име на Екатерина, вж. Екатерина 85 

слийски << ерусалимски 170 
елини, 378 
слински (език) 211 
Елтимир, деспот, брат на Георги Тертер 190, 191, 

200, 203, 204, 206, 207, 210 
Емаус, с. 80 
Емипе, пос 143 
Емона, м. 143 
Емпитий 295, 328, 365, 368, 369, 394 
Еникьой, с. 178 
Енкона, дъщеря на Манкус 189 

Еном, воепачалник на мизи 205 
Енос, кр. 158, 216, 394 
Енох 13 
ентусиасти, еретици 50 
Епидамн, гр. 122 
епндемия 125 
Епир 220, 246, 305 
Епир Нови 151 
Епистроф, вожд на ализони 105 
епитимня 160 
Ерегли, гр. 363 
Ерма, еретик 26, 51 
Ермес, еретик 26, 51 
Ерусалим, гр. 60, 61, 70, 72, 74 
есхатология (богомилска) 50 
Ескиполос, с. 141, 255, 329 
Ефес, гр. 12, 28, 158, 273 
ефори 370 
Ефрем, гр. 361 
Еханезий (Мандакуний), 

мения 30 
Ехет, тиранин 127 

архиерей па Велика Ар- 

Железни врата 144 
желязо, поскъпване па 196 
Жеравна 144 
Живопосеп извор 105 
жираф 119 
Житие на Малетий 6, 97 
жито 207 

Загора 142 
земетресение 115, 128, 125 
зехтин 125 
Зигос 143, 185, 206 
зилоти 300, 302, 303 
Зинон, ереснарх 26 
зинхи (зихи), илеме 164 
Зихия, област 164 
Златен рог 139 
Златна орда 156 , 
Зонара (Йоан), вж. Моан Зонара, историк 102 

В Бн __ жна 
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Зорница розовопръста 102 
Зоя, сестра на Теодора. н-ца 119 
Зъхпа (Зихна), гр. 240, 242, 243, 250, 390 
ибис 88 

Мвайло 5, 6, 138, 145, 147, 171 
Иван, бълг. велможа 272 
Иван Александър, бълг. цар 2, 

278, 279, 361, 363, 364, 396 
Иван Асен П, бълг. цар 7, 76, 133, 154, 163, 166, 107 
Иван Асен 111, бълг. цар 6, 174, 176, 177, 181, 183, 

191, 199, 202, 208, 344 
Hegan Владислав, бълг. цар Т, 85, 128 
Иван русипът, руски военачалиик 224, 220. 227, 

256--.258 
Иван Свинопас 205, 204 
Иван Стефан, син на Михаил ИТ Шишман 6, 178 
иверийци 93, 101 
Иверня ("= Грузия) 35, 93, 110, 118 
Идриси, хронист 144 
Изворите (-=Нигн} 105 
Изеддин П Кайкаус, вж. Азагли 155 
Изранл 74, 106 
иконоборци 64 
Нларион, монах 93 
Илнада 194 
„Нанади“ 104 
Илирик 151 
илирийски крепости 151 
илирийци 153, 333 
Имери, м. 209 
Инас, маджарски вожд 224 
индийци 34 
Инеджик, тр. 
Инок, кр. 144 
Иполит, др. гръцки герой 101 
Ираклий виз. и-р 87 
Ирина, съпруга на Иван Асен И n дъщеря не 

Михаил VII Палеолог 176, 177, 184, 216 
Ирина, съпруга ла Константин Тах и дъщеря ис 

Теодор И Ласкарис 151, 153, 163, 169. 170, 202, 
216, 217 і | 

Ирина, съпруга ка Иоан Кантакузин 277. 314, 346, 
349, 351, 352, 372, 374 

Ирива, дъщеря на Михаил VIN Палеолог 167 
Ирод, библ. лице 69, 70 
Исак, библ. лице 59 
Исак, вж. Исак П Ангел 112, 180 
Исак П Ангел, виз. n-p 6, 109, 112, 180 
Исак Авзоподържец, вж. Исак И Ангел 112 
Исак Комнин, вж. Исак Г Комнин 
Исак | Комнин, виз. н-о 6, 85, 120 
Исая, библ. лице 216 
Испания 102 
испапска лехота 204 
Истенликкале, кр. 144 
Истър, вж. и Дунав 86, 95, 96, 117. 
Нсус вж. Христос 
италиец, италийци 135, 150--153, 161, 188, 207,209, 

212 
Италия 102, 
Итил, алански 
Ичера, с. 144 
Ичерски проход 145 
Поаким, бълг. патрнарх 190, 191 
Иоан Иван Свинопас 203, 204 
Иоан, евангелист 54--56, 58 
Иоан, управител на лазите 192 
Исан-: Калойоан (Калоян) 129, 131 

18, 268, 267-2702, 

209 

120, 129, 135, 270 

118, 377 
вожд 224 

Иоан, астроном 114 
Иоан, деспот, син на Андроник П Палеолог 202 
Йоан, деспот, брат на Михаил УПЕ Палеолог 142. 

150, 151, 159, 154, 161 

Б Гръцка извори за българската история, т. X 
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Йоан, деспот 275 
Иоан Ангел, управител на Тесалия 882, 534, 335, 
о 358, 376 Е 
Моли Ангел, роднина на Иоан Кантакузин 333 
Ноан Антиохийски, хронист 86 
Hoan, антцахийски патриарх 28 
Иоан Аплесфар, виз. военачалник 232 
Йоан Асен, шурей на Кантакузин 295, 301, 361, 
„ 368, 372 
Исан, ерус. патриарх 170 
Моли, вж. Иван Стефан, син на Миханя ИТ Шишман 
„6, 178 
Поди Богослов 62 
Йоан Ватаци, виз. 
Поди Ватаци. виз. 
Поан. сиреч Нван Асен ИТ, 

до Деца 
Иоан Век 10, 142 
Поан Гавала, пачалник на флота 287 
Hoan Дамаскин 40 
Ноан Лука. пълководец 185 
Пони Дука “Под ИТ Дука Ватаци, кикейски n-p 

_ 186 
Hoar 

незаконен си 

н-р 76 
военачалиик 290, 293, 296 

син на Мицо 174, 175, 

гократор (Floan Комнин Ангел, 
на деспот Михаил Ц 162, 184, 191 

#2. 70 
чара, хронист 86, 108, 114 

Jugut 

ои 11 Цимисхи), и-р 92, 115, 117, 124 
Поён Поан И Konun. син на Алексий | Комнин, 

виз. п-в 154. 

Поан IH (Дука) Ватаци, виз. и-р 162, 167 
Poan ЦУ). малолетен син на Теодор И Ласкарис 
149, 152, 153, 202 
“олн А Палеолог, виз. игр 218, 236, 287, 286, 298, 

_ 301, 325, 333, 335, 368, 368, 378, 393, 396 
Пози УЕ Кантакузин, виз. M-p 5, 6, 219, 263, 273, 

276, 277. 287. 288, 311, 361, 308, 370, 375, 375, 
_ 378. 390, 391, 393, 396 
Исан ХИП Косма, царигр. патрнарх 198, 218 
Поди (Кръстител) 70, 71 
Иоан Лад(ийски) 86 
Иоан Палеолог, виз. пълководец 295 
Иоан Орфавотроф, брат на Михайл [У 117 
Моан Руидзерий, виз. сановник 257 
Йоан Свинопас, вж. Иван Свинопае 203 
Поан Ставраки 126, 127 
Иоан Хризостом (- Иоан Златоуст) 78 
Иоан Пеца, писател 6, 104 
Иоан Цимисхи, виз. н-р 92, 115, 117, 124 
Иоан Чурила, еретик 43 
Иоаница== Калойоан 129 
Ноаново кръщение 67 
Иов, библ. лице 21 
Йония, област в Мала Азия 273, 370 
Иордан, р. 108 
Иосиф, библ. лице 313 
Йосиф, пратеник ча Мария, дъщерята на Евлогия 
0 
Иосиф, катигумен на м-ра Пантократор 106 

Қавала, гр. 239, 240, 299 
Қаваларион, кр. 264 
Кавказ 164 
Кавказкн планини 164 
Кадъкьой 122 
Қазан, вожд па изхочичте ratapa is 
Казанлък, гр. 149, 148 
Каин. библ. лице 36. 55, 55, 20. "+ 
Калабака, гр. 275 
Калабрия 125 
Кала r 143 
алиме п. ні Асен 7. 133 
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Калист, царигр. патриарх 394 
Калиупол, вж. и Галиполи 370 
Калмена (Каломена), дъщеря на Самайл и Ева 55 
Калоян, вж. н Иоан, бълг. цар 126, 128, 129 
Камена, кр. 145 
камила 14 
кампанци 101 
Камчия Голяма, р. 143—145, 
Кана (Галилейска), гр. 78 
Канавурий, доверен човек па Ирина, жената на 

Иван Асен ПЕ 217 
каниклий 119 
Канина, кр. 146, 150 
канони, църковни 109 
Канстрициум, кр. вж. Кастрицион 
Кантакузин. : Иоан VI Каптакузин 219, 220, 225, 

240, 291293, 295—300, 302, 303. 308, 314—310, 
318, 325—327., 330, 331, 335—339, 342—349, 
352, 353, 360, 362—365, 368—310, 374, 37T, 378, 
392—394 

197 

кападокнец 101 
Кападокия 117 
Капернаум, гр. 71 
Карасукала, кр. т! 
Карвуна, област 374 
карийци 161 
Кария 143 
Карлово 223 
Карнобат 144, 210 
Картаген, гр. 89 
Касиан, велик примикирий 208 
Касимбек (Касим) 181, 182, 211 
Касниц Борилович, сръбски военачалник 394, 395 
Каспайско море 164 
Кастория, гр. 150, 246, 248, 251, 390, 391 
Кастрин, гр. 275 
Касгрион, гр. 385 
Кастрицион (Канстрицион, Кастрициум) 142, 166 
каталани 198, 204, 207—210, 214, 269, 335 
Катар, прякор на Мосиф 170 
катари, сретици 26, 76 
катевхити, еретици 26 
катецанат 105 
Катернни 151 
Качово, кр. 148 
Келевстон, папа 28 
келти отвъдалпийски 101 
кентинарий, мярка 115 
Кенкрей, кр. 203, 204 
Керкирски пролив 151 
кесар 207, 208 
кесар Рогерий-: Роже де Флор 217 
Кесария, гр. 30 
Кивсриота, тема 41 
Кидиов, лице 99, 100, 
Кизик 202 
Киликия Стара, област 174 
Кимерийски Босфор 96 
Кирил (Кипилово), с. 148 
Кипрнан, епископ 126 
Кипър 76, 110, 112 
Кир, сресиарх 26 
Кирил, александрийски патриарх 28 
Кирил Богоносен 33 
Кирил Ерусалимски 40 
Клеопа, библ. лице 80 
Климепт, папа 377 
Климентови съчинения 26 

Клокотница 108 
Ключка клисура 
книжници 72 
Ковач, сръбски велможа 331 
Кодопилна, с. 300 

101, 103 
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Козма, царигр. патриарх 122 
Козма, ерусалимски патриарх 28 
Козяк, кр. 143, 144 
Колина, с. 145 
Коломан Т Acen 133 
Колония, гр. в Македопия 150, 249 
Колуня, гр. в Македония 150 
Комарево, с. 145, 204 
Комена (Камена) 145 
комета 155, 197 
комитопули 115 
Комнинови ливади, м. 277 
Комотипи (Гюмюрджина), гр. 273, 365—367 
коне арабски 103 
конестабъл велик, титла 162, 356 
Копстантин, архидякон, вж. и Галин 44 
Копстантин, воепачалник 118 
Константин, деспот, брат на Андроник П 182, 193, 

201, 209 
Констангии, вж. Констаитип Велики 27, 32, 135, 

180, 282 
Константни ~ Копетантии Тих (Асен 1) 138, 141, 

143, 146, 147, 149, 151-157, 160, 162—164, 166, 
167, 169, 170, 172, 173, 176, 190, 216, 253 

Константин, севастократор, брат па Михаил УИ] 
Палеолог 153, 182, 201 

Константин, свн на Праклий 87 
Константин, син на Михайл УП Дука 121, 122 
Коистантич, съимператор на Василий И 43 
Копстантин МИ, виз. n-p 119 
Константин Асен, виз. военачалник 344 
Константин ТХ Мономах, виз. и-р 118, 119 
Константин (Х Дука), виз. и-р 120—122 
Константин Бодии 118, 12] 
Константин 
Константин 

315, 339 
Константинопол (Цариград} 10, 28, 29, 105, 116, 

121, 140, 155, 160, 172, 175, 180, 188, 200, 236, 
267, 374, 395 

копритн, еретици 26 
Копроним (Константин V} 64 
Копсис, кр. 206, 223, 225—227 
Коринтски залив 105, 135 
Коркира, гр. 114 
Космодион, предградие на Цариград 114 
космогония (богомилска) 50 

Мапаси, хронист 86, 113 
Палеолог, син на деспот Михаил 295, 

Косник, кр. 362 
Косово поле 168 
Костур, гр. 150, 240 
Котаница, виз. пълководец и измепник 182, 188, 

192—195 
Котел, гр. 144 
Котеаниц, виз. воепачалник 306 
Котенич, вж. и Котаница 147 
Котерца, офицер 201 
Котленски балкан 144, 
Кочани, Ер. 147 
Крал на Сицилия, прякор на Форента Цимес 216“ 
Краля Стефан Душан 317 
Крим, п-ов 67 
Кримна, кр. 142, 263 
Криг, о-в 125 
Критон, с. 286 
Кричим, гр. 362 
кроний, име на месец 202 
Кроя, кр. 146 
Крум, бълг. хан 5, 91 
Крън, кр. 145, 190, 191, 200, 266 
Кръстоносни походи 77 
Ксанти, гр. 240, 371, 373 
Ксения, майка на Андроник ПТ 239, 275 
Ксения, вж. Екатерина 85 

145 
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Ксеркс 130 
Ксиролоф, арка 115 
Ксифилин, царигр. патриарх 122 
Ктения, кр. 145, 204, 266 
Кудумин, траянополски епископ 167 
Кузина, м-р 119 
Кулата 142 
Куман, бълг. болярин 144 
кумани, народ 6, 108, 123, 135, 15], 189 
Кура, р., вж. и Фазис 93 
Курвик. Манес 26, 39 
Курвинград, кр. 144 
куролалат, титла 185, 191 

Кумуцина, тр. вж. Комотини 273 
Курхудиғити, еретици 26 
Кънчо 144 
„Кюстендил, гр. 264, 208 

Лагоски залив 178, 365 
Лазар, библ. лице 208 
Лазар, патриарх 378 
лази, народ 192 
„Лангада, с. 129, 303 
Пандзарет, приближен на Ноан Кантахузии 366, 367 
Лардея, с. 148, 210 
Лариса, гр. 105 
Ласкарис вж. Теодор П Ласкарис, никерийски и-р 

150, 215, 246 
латинци 76, 128, 136, 152, 216, 870 
Лахана, прякор на Ивайло 143, 145—147, 

172--174, 177--179, 182, 187, 202. 
Левунион, с. 95 
Леонтий ПІ, виз. и-р 88—90 

171, 

Леонтий, спарх 126 
Лерин, гр. 352 
Лесбос, о-в 206, 349 
Лечител- Врач, прякор на Василий 123 
“Либия 377 
Ливер (Оливер), велможа у трибалите 317, 323 
Либовища, р. 240 
Лизик 990, 391 
Ликопетър вж. Петър (Ликопетър) 16, 37, 38 
Ликосто(мион), гр. 275, 385 
Ликург 164 
Лимпидарий, м. 221 
линеон, име на месец 193 
Лион, гр. 170 
slane, пл. 236 
Липенион, Липлян, гр. 168 
Литица, гр. 351 
литра, мярка 115 
Ловеч, гр. 120, 146 
Логос, кр. 255, 256 
логотет 119, 183, 238 
Лозенград, гр. 141 
Лозенец 148 
Лопадион, кр. 207 
Лопушанска река 144 
Лот, библ. лице 14 
Луда река 144 
лузитонци 101 
Лука, евангслист 53, 54, 57, 63, 64 
лунно затъмпенис 122 
Лъв, брат на Теодор Музалоп 183 
Лъв, митрололит па Дръстър 108 
Лъв, папа 29 
Лъв VI философ, виз. и-р 125, 
Лъв Торних 118 
Лъв Трицолит 126 
Лъджа, с. 951 
Лъжедиогеп 123 
Лъжеиванло 176 
Люлсбургас 118 
Лютица, епископия 351 

128, 129 

Маврикий, виз. и-р 80, 87 
Мавър, гр., 147 
магедопи, племе 161 
Магнезия, гр. 206, 207 
Мади, гр. 207, 213 
Мандренско езеро 166 
Май де Валикурт, латинец от Морея 152 
Майдис (Майто) 207 
Макарий, охридски архиепископ 194 
Макарий, солунски митрополит 330, 331 
Макарий, ерусалимски патрпарх 28 
Макарий, сресиарх 26 
максдонианска ерес 28 
македопи 161 
Македоний, ерескарх 26, 98 
Македония 5, 123. 129. 153, 163, 185, 208, 220, 236, 

247, 210, 280. 289, 290, 293, 300, 303, 336, 338, 
352, 355, 357. 309, 3:0. 377, 379, 385, 390. 

Македонска облехи 138 
македонски град Ор: 
македонски земи 197. 5 
македонци 155, 161. 209, 253. дата 
Макри, гр. 369, 370 
Макродука, византии 
Максим, антнохийска 
Мала Азия 5, 70, 154. 167, 183 
малакаси, племе 2:5 
Малакастра, Долни 
Малък Мрамор, с, 
Мапаснева хроника 2 
Мапастра, пълководеи 29. 131. 12 
Мандакуний, сресиарх 
Манес, ереснарх 26, 5А 
Мапнак, вж. Георги М 
мавихент богомили 41, 

и YI 
19% IN 

391 

267, 273, 370 

30. -si 
D 

„ Манкус, баща на Еиконд 15% 
Мануил, сановиик 332 
Мануил, син па Нов: Кыпонуоин 295, 

376, 378 
Мануил Асен, шурей за Иоан 

290, 295, 311 
Мануил [| Комнин, вит. и-о 134, 135 
Мануил Страворомак 6. 95 
Мануил Фил, виз. поет 0, 138 
Мариан, спарх 126 
Марица, р. 158, 210. 227, 234, 260, 348 
Мария, дъщеря на Иоан Кантакузин 295 
Мария, дъщеря на Метохит 238 
Мария, жена на Ивен Владислав 116 
Мария, дъщеря на Иван Асен ПГ 199 
Мария, сестра на Ивав Асен ПІ 208 
Мария, дъщеря на Евлогия, сестрата за Михаил УІ 

Палеолог 150 

Мария, дъщеря пи гвлогия, съпруга на Константин 
Тих (Асен) 145, 147, 163, 169--.172, 175:-178, 
183, 189, 190 

Мария. дъщеря ва Иван Асен П 154 

301, 357, 

Кантакузни 271, 

Мария. извъпбрачна дъщеря па Михаил У ПТ Палео- 
лог 216 

Мария, императрица, жена на Михаил, сина на 
Андроник П Палеолог 205 

Мария Палеолог, дъщеря на Андроник ИТ 277 
Маркиан, виз. и-р 84 
Маркианов кодекс, съчинение 134 
маркионисти, еретици 50 
Марко, евангелист 63 
Марс, бог па войната 205 
Марта, сестра на Миханл VIH Палеолог 102 
Мартил, бълг. военачалник 221 
Марул, военачалник 213 
Марцелат, началник на пастири 379, 381 
масахианн, масалианска ерес 10, 50, 65, 78 
Матей, свангелист 57, 63, 64, 69 
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Матей, син ца Moan Кантакузин 289, 295, 301, 357, 
364, 368, 370, 877, 398, 395 

Maurus, гр. 147 
мегадук 200 
Мелана, р. 293, 255 
Мелстий, антиохийски патриарх 28 
Мелетий Нови, монах 97 
Мелитина, гр. 117 
Мелник, гр. 238, 253, 300, 301, 313, 326, 327, 337, 390 
Мемнон, ефески спископ 28 
Меропа, област 360, 361, 363, 371 
месалиани, еретици, вж. и масаинани 10, 26, 50, 

65, 78 
месарити, племе 275 
Месемврия, гр. 148, 154, 162, 163, 166, 167, 169, 

180, 185, 205, 212, 223, 266, 267, 269, 396 
Месина, гр. 366 
Месопотамия 39, 117 
Месотиния, име на легион или кохорта 161 
месотинити, вид войски 161 
Метохит, велик логотет 238 
мигдони, тракийско ллеме 372 
Мигдония, област 372, 376, 377. 
мидийци 136 
Мидия, гр. 378 
мизи (-<българи) 95, 107, 136, 137, 164, 172, 219, 

390 

291—228, 230, 931, 232, 237, 247, 248, 952, 954 
260, 262-273, 277-979, 985—987. 289, 090-- 
295, 298, 308, 344—349, 360, 362, 363, 370, 371, 
378-875, 877, 379, 391 

мизи (в Мала Азия) 105, 172 
мизийска плячка 172 
Мизия (тук-- България) 117, 203, 225, 

233, 259, 262, 266, 267, 277, 360 
Мизия, обл. в Мала Asna 105, 172 

pilora, eunan се“ 51 
Милутин, вж. Стефан Урош Ji Милутин, син на 

Стефап Урош 1 167, 193, 200 
Минос, легендарен цар 101 
мириарси, военачалници на 10 000 души 233 
Мирпофит, гр. 12 
мирмидонци 105 
Митилини, гр. 206, 207 
Митрофан, 28 
Михаил, архангел 57, 38 
Михаил, архистрагиг 134 
Михаил (Палеолог), вж. и Михаил VHI Палеолог 

13 
Михаил, владетел на Просек 316 
Михаил, деспот 393 
Михаил (Комнин), деспот, вж. Михаил H 

Дука Комнин 149, 197, 198, 199, 200, 201 
Михаил, началник на гр. Скопел 329 
Михаил, син па Ивац Александър 263, 272, 277, 287 
Михаил (по-рано Димитър, сни на спирсхия деспот 

Михаил 11) 175, 197, 198, 199, 200, 201 
Михаил, син на севастократор boau Комнин Ангел 

184 
Михаил, син на Мария и на Константни Тих 145, 

163, 170. 171, 177, 190, 
Михаил Асен, виз. воепачалник 252, 253 
Михаил Асен, управител на Просек 239, 316 
Михаил IH Шишман 6, 218—220, 225—228, 23| 

232, 237, 252, 254—266, 270, 278, 298 
Михаил ГУ, виз. и-р 119 
Михана II Дука, виз. и-р 121, 122 
Миханл УП Палеолог, виз. B-p 5, 7, 146, 149—154, 

161—165, 167, 169, 170, 175, 176, 182—184, 186, 
188, 201, 202, 206, 207, 887 

Михаил (ІХ), син на Андроник 11 Палеолог 193, 
198, 200, 201, 203--210, 214, 216, 220 

Миханл И Ангел Дука Комнин, епирски деспот 
92, 149, 151, 153, 154, 162, 175, 184, 197, 199, 201 

298, 282, 

Ангел 

Михаил Вриений, виз, управнтел 348, 367 
Михаил Глава Тархониот, виз. военачалник 6, 

139....141, 167, 191, 336 
Михаил Глика, виз. хронист 5, б 
Михаил Ласкарис, управител на Мелник 238 
Михаил Мопомах, ведик коностабъл 396 
Михаил Рангаве, и-р 90 
Михаил Тарханиот, виз. сановник 295, 366 
Мицо, баща на Иван Асен ИТ 154, 166, 167, 174, 175 
Мойсеев закон 70, 71 
Мойсеева книга 56, 62---04, 71 
Мойсей, библейска личност 63, 69, 72, 79, 80, 129 
Мойсей, комитопул 115 
Мокий, м-р 134 
Мокрена, с, 145 
Мокреш, с. 145 
Момчил, войвода 0, 144, 218, 348, 

365-—368, 370-.373 
Монголска империя 169 
моцғодци 155, 164 
Монемвазия, гр. 158 
Мономах, вж. Константип ТА 118-126 
Мономах, епарх 248 
Мономах, хипарх 239, 275, 
монопол 12} 
Монтан, ереснарх 26, 41 
монтани, еретици 26 
монтанисти, сретици 26 
Мора, с. 214 
Мора, област в Родопите 234, 259, 861, 302, 364, 

368, 370, 371 
Морава, местност 318 
Морея 152 
Моровизд, гр. 147 
Мосиле, м-р 105 
Мосиле Алексей, виз. стратег 
Мраморно море 278, 363, 374 
Мутдуф, народен вожд 290 
мунихион, име ца месец 195 
Мунтан, ересиарх 27 
Мурни, протовестиарий (81 
Мъглиж, с. 145 

360, 361, 363, 

294, 301. 303, 314 

105 

Нават, вресйарх 26 
паварси, началници ца кораби 379, 380 

Навпакт, гр. 86 
Назарет, гр. 71 
Назър Хасан, египетски сұлтан 379 
Нектарий, цариградски патриарх 28 
Несебър, гр. 143 
Несион, м-р 143 
Несторий, цариградекн патриарх 26, 28, 29 
Никейска империя 76 
Никея, гр. 27, 30, 76, 110, 123, 149, 152, 161, 176, 

180, 184, 191, 199, 219 
Никифор, деспот, син ка епирския деспот Михаил И 

Ангел Дука Комнин 276 
Никифор, дук 295 
Никифорица евнух, логотет ка дрома 124 
Никифор 1, син на спирския деспот 184 
Никифор, епирскы деспот 219 
Никифор, цариградски патриарх 90 
Никифор Василик, управител на Мелник 293 
Никифор Влемид 182, 183 
Никифор Вриений, съпруг на Ана Компика 
Никифор Вриений, военачалник и узурпатор 
Никяфор Геник, виз. и-р 90, 115 

122 
122 

Никифор Дука, виз. сановник 335 
Никифор Протевоп, управител на тема България 

119 
Некифор Сарантки, пачалник на градове в Тесалия 

289 
Цикафор П Фока, виз. и-р 117 
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Никифор ПТ Вотациат, виз. и-р 121 
Николай, сресиарх 26 
Никола, комит 127 
Никола Св. 123 
Николай, Метонски епископ 97 
Николай ПТ Граматик, патриарх 110 
Никомидия, гр. 28, 267 
новелисим, титла 122 
Ново Оряхово, с. 143 
Ногай, татарски хан 147, 152, 156, 164—166, 181, 

182, 186, 188 -190, 197 
Ной, библейски патриарх 13, 14, 64 
помизми 200 
Нотия (Нъте), гр. 385 

Оазис, с. 29 
Обзор, с. 143 
Оварпакумийски 
Овеч, кр. 143 
Овчага, с. 144 
Овча поле 147 
Оди >й 35| 
Одрин, вж и Адрианопол 9, 148, 151, 205, 208, 214, 

260, 290, 292, 393 
одриси, пл. 233, 259 
Оливер, вж. и Ливер 317 
Олимп, планина 263 
Омир 105 
Омур, турски всеначалник 273, 274, 254, 348, 350, 

357, 361, 362, 365, 370—312, 314 
Омурбег, турски вожд 215 
Омуртаг, бълг. хан 5, 91 
Опсикианска врата 382 
Опсикион, тема 9, 41, 43, 119 
Орест, лице от митологията 9} 
Орестиада, вж. и Одрин 151, 154. 172. : 
Оригек, ереспарх 26. 33 

епископ 44 

ортопевкити, еретнии 26 
Орфанотроф 107 
Орфански залив 178 
Орфей 140 
Орхан, турски военачалник 267, 376, 377, 379, 394, 

395 
Оряховица, с. на изток от Стара Загора 148 
осетини, народ 164 
остготи, народ 164 
Острово (Остров), кр. до Воден 118, 151, 385 
Островско езеро 115 
Охрид 116, 168, 169, 247, 248, 249, 251 

Павел от Самосата, павликянин 26, 38, 41 
павликяни, еретицн 26, 41, 124 
Палеолог, протостратор 342 
Павел, апостол 15, 19, 23, 25, 27, 32, 41, 42, 58, 

77, 18, 80 
Палеолог, вж. Иоан V Палголог 368 
Палеолог, вж. Михаил VIIL Палеолог 152, 216 
Палеолог Георги, севаст и велик хетериарх 135 
Палеолози 220, 315 
Палестина 108, 170 
Палестина Кесарийска 28 
Памфил, гр. 209, 214, 348 
Паммакарист, м-р 139, 195 
панаир в Солун 99, 101, 
Панатенеи, празник 101 
Панион, гр. 121 
Паниопии, празник 101 
паниперсеваст, титла 288 
панонски крал= унгарски крал 167 
Пантелеон, осиновитед на Енкона 189 
Пантократор, м-р 106 
Панчо, бълг. велможа 232 
папий велик, титла, 167, 240, 242 

паракимомен, титла 243 
Паристрион 93, 108 
Парехми, лице 105 
парти, племе 341 
Патерик, съчинение 15 
Патрас (Патра), гр. 151, 
Паун, вж. и Таос 318 
Пафлагония, област 105, 111 
пафлагонска алагия 161 
пафлагонци 105, 161 
Пахимер Георги, виз. историк 186 
Пацимиск, гр. 144 
Пачово, гр. 145 
Пела, гр. дн. Постол 100 
Целагония, област 151, 251, 264 
пелагониец, жител на Битоля 106 
Пслей, лице от митологията 104 
Пелопонес, област 133, 287, 335 
Пенев, р. 153 
пеонци:= българи 105 
пеонец, пеонци-- унгарци 135 
Пеония, област 264 
Периблепта, м-р 5, 10 
Перитеорион, кр. 278, 296, 299, 342, 360, 361, 365, 

366, 372, 373 
Перперек, с. 364 
перси, народ 87, 88, 120 
перси(-- туркополи, селджукски и османски турци) 

135, 136, 152, 201, 203, 204, 208, 209, 210—215, 
233, 236, 263, 267, 273, 284, 287, 293, 315, 348, 
a 350, 361, 362, 365, 368, 370—373, 375, 378, 

Персия 34, 215 
Перущица, кр. 362 
Петра, гр. 141, 355, 385 
Петрнон (Петрич), кр. 143 
Петър, апостол 16, 19, 25, 27, 37, 48, 83 
пе (Ликолетър), ересиарх 16, 26, 29—31, 33—35, 

Петър П, бълг. цар 112 
Петърско, м. 128 
печенези, народ 95, 117, 119 
Пнги, гр. 207 
Пиерия, пл. 263 
Пилат, библ. лице 83 
Пилемен, вожд на пафлагонци 105 
Пинд, пл. 105 | 
пинкерн, титла 209, 213 
пиратство 185 
Пиргицион, с. 145 
Пиявц, местност 147 
Платамон, гр. 355 
Пловдив, гр. 256 
Повисд, кр. 360 
подагра 119, 146 
Полистилон, гр. 299, 365 
Полог, гр. 150, 220 
Поморие, гр. 143 
Понт, вж. и Евксински Понт= Черно море 374, 377, 

378, 396 
Понтийски диоцез 110 
Посейдон, древногръцки бог 105 
посейдон, име на месец 181, 206 
Потука, гр. 225, 226 
Прелюб, сръбски военачалник 385, 386 
Преспа, гр. 151 
Преслав, гр. 144—146 
Преслава, гр. вж. Преслав 147 
Прилеп, гр. 116, 151, 220, 252, 253 
Prima Іиѕііпіапа 110 
примикирий велик (примикюр), 
принкепс 174, 175 
Принцови острови 85 

335 

титла 208, 235 
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Пристрия (Дръстър), вж. и Силистра 148 
Прищина, гр. 318 
Пробатон 260 
Проват, гр. 148, 145, 147 
Провадия, гр. 143, 144 
Продром, м-р 141 
Прокопия, виз. и-ца 90 
Промусул, с. 233 
прония 175, 201 
Просек, гр. 252, 253, 315, 316 
Протевон, вж. Никифор 119 
протовестиарий, титла 181, 182, 184, 239, 246, 247 
протоновелисим, титла 95 
протонотарий на дрома 119 
протостратор, титла 162, 181, 231 
псалтир 63 
птица трикрака 121 
птицегадание 114 
Пулхерия, виз. и-ца 34 
Пчелина кале — на юг от Смядово 144 
Пчелник, вж. Пчелина кале 144 

Радовищ, с. 276 
Радомир, вж. Гаврил Радомир 127, 128 
Ван севастократор, брат на Смилец 190, 191, 

205 
Райко, братовчед на Момчил 372 
Ракодитунт, византиец 342 
Раксин, протовестиарий, бълг. велможа 266 
Рапсак, асириец 129 
Раул, съпруг на дъщерята на Евлогия 183 
Раул Исак, виз. сановник 246 
Рахей, еретик 23 
Рахил, библ. личност 70 
Регион (дн. Кючукчекмедже) 221 
Редесто, вж. Родосто 215 
Рендина, кр. 303, 305, 327 
Риби, зодия 125 
Рим, гр. 27, 183 
римска църква 170, 182, 183 
Риндак, р. 207 
ринхини, славянско племе 126 
Роберт Гискар, нормандски вожд 122, [23 
Рогерий (Роже де Флор), каталански вожд 198—200, 

202, 206—209, 214, 257, 335 
Родопи, пл. 222, 289, 293, 296, 361 
Родосто, гр. 121, 209, 215 
Роже де Флор, вж. Рогерий 
Роман (Гаврил), сип на Самуил 116 
Роман Воила, съзаклятник 118, 119 
Роман 1 Лакалин, виз. и-р 114 
Роман ПТ Аргир, виз. и-р 9, 43, 119 
Романия 42, 163, 206 
ромеи 88, 89, 92, 94, 123, 129, 136, 137, 150, 152, 

153, 157, 163, 164, 174, 187, 188, 191, 194, 198, 
201, 204, 205, 209, 210, 212, 214, 215, 224—233, 
250, 269—272, 274, 275, 277, 284, 295, 306, 315, 361, 
363, 370—373, 377, 383—386, 388—390, 394, 395 

Ромофорт, предводител на амогавари 214 
Росокастро (Русокастрон), 142, 204, 255, 266, 270, 

271-273, 276, 279 
Рукратин, брат на Азатин 215 
руси, народ 87, 107, 129, 378 
Ряховица, гр. (== Ряхово) 206 
Ряхово, гр. 148, 206 

Сава, еретик 26, 51 
Савелий 26, 28 
Савър, неизвестно лице 147 
сагудати, славянско племе 126 
садукеи 70 
Самаил (Сатанаил), Сатана 53--55, 59, 60, 64 

Самос, о-в 125 
Самосата, о-в 38 
Самотраки, о-в 273 
Сампсон 134 
Самуил, комитопул и български цар 115—117, 

126—128 
Сангарис, р. 187 
сарацини 39 
Сархан, турски племепен вожд 371 
Сатака 57, 
Сатанаил, вж. и Самаил 54, 56—59, 63 
Света Ирина, кр. 360 
Света гора 343 
Света София, църква 76, 280, 287 
Света Троица, м-р на о-в Халки 85 
Света Юстина, гр. 362 
Свети Архангел Михаил, църква 180 
Свети Георги Красни, м-р 70 
Свети Григорий, кр. 183 
Свети Димитър, църква 126 
Свети Димитър, светия {26 
Свети Климент, катедрална църква 194 
Свети Никола 123 
Светослав, вж. Теодор Светослав, син на Георги 

Тертер 1 180, 184, 189--191, 200, 201, 203, 204, 
206, 207, 210—212, 214, 216, 219, 221, 222, 269 

Светослав, вж. Яков Светослав 148, 152, 170, 171, 
173 

свине 171 
Свинопас, прякор на Нвайло 203, 204 
севаст, титла 204 
„севаст на българите“ 204 
севастократор, титла 190, 367 
Север, ересиарх 26 
севериани, еретици 31 
Севлад (Теодор) 106, 107 
Сеймен, с. дп. Лозенец 148 
селджукски турци, вж. и турци 135, 152, 208, 262 
селевкиди, птици 88 
Селфидже, кр. 355 
Сенахерим, сирийски цар 130 
Сенахерим Ангел, пинкерн 209 
сепия, животно 162 
Сер, вж. Сяр 
Сервия, гр. 355, 385--388, 390 
Сергий, ересиарх 26, 37, 38 
Сергий, цариградски патриарх 87, 116, 117 
Сердика, дн. София 12 | 
Сет, библ. лице 64 
Сидерокастро, кр. 264, 278 
Силвестър, римски папа 28, 42 
Силиврия, гр. 163, 194, 343, 374 
Силистра, вж. и Дръстър 6, 146 
Симеон, бълг. цар 114, 115 
Симеон, ересиарх 26, 51 
Симеон Магът, фундагиагит 26, 27 
Симонида, дъщеря на Апдроник 11 Палеолог 193, 

195, 200 
Синадин, велик стратопедарх 220, 359, 368 
Сините камъни, при Сливек 145 
Синадин, чичо на Ивап Александър 272 
Синадин, протостратор 266, 294 
Синадин, стратопедарх 191, 
Сирги, Виз. управител 294, 295, 300, 303, 314, 327 
Cupra де Лезиано Кипърски, виз. военачалник 255 
Сиргиан, велик дук 220, 222, 266 
Сирия 117, 125, 377, 378 
Сисиний 11, цариградски патриарх 176 
сицилийска кралска войска 151 
Сицилия 127, 214, 217 
скакалци 70, 128 
Скамандер, р. 167, 175, 203 
Скафида, кр. нр. 142, 166, 205 
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Скеф, с. 142 
Скилица (Скилица Кедрин), хронист 6, 128 
скити--авари 86 
скити-+ славяни 87, 108 
скити== кумани 108, 129, 135, 151 
скити-- татари 161, 178, 185, 186, 233-.235, 256, 

270, 272, 328, 329, 330, 339, 377 
скити=узи 120 
Скитнан, фундагиагит 26, 39 
Скития 101 
скитници номади 129 
скитска войска” татари 225, 233, 235, 255, 260 
скитска тръба 271 
скитско племе .:татари 185, 232 
Скопел, кр. 141, 255, 329 
Скопие, гр. 140, 147, 317, 318, 387, 388, 391 
Скопос (дн. Скопие) 140, 141 
Скутер Хумн, военачалник 213 
Славица, с. 147 
Славища, вж. Славица 147 
Славопетър ( - Петър H), бълг. цар 112 
славяни 87, 126 

племе 108 
145, 148, 206, 223, 361 

окръг 148 

славянско 
Сливен, гр. 
Сливенски 
слон 119 
Смил-- Смилец, бълг. цар 6, 147, 190, 200, 210, 221 
Смирна, гр. 44, 273, 370 
Смядово 144 
Содом, бил. гр. 14 
Созопол, гр. 141, 142, 162, 166, 216, 261, 263, 269 
созополци 216 
сол, цена на 196 
солид, монета 115 
Соломон, библ. цар 73 
Солон, атински законодател 164 
Солун, гр. 112, 119, 122, 126, 128, 129, 154, 169, 184, 

191. 193, 195, 220, 238, 239, 242—248, 950, 253— 
255, 266, 275, 277, 286, 294, 296, 299—305, 307, 
308, 310, 313—316, 320, 327, 331, 349, 355—357, 
359, 364, 376, 379—381, 383, 389, 390 

Солунски панаир 99, 101 
солунско царство 151 
солунчани 129 
Сопот, гр. 223 
Соск, с. дн, Съботско 127, 355, 385 
Сотир, Сотирград 145 
София, гр. 135 
Срацимир, деспот 225, 266 
Средец, гр. вж. и София 120 
Средна гора 148 
Сремска (Гьопска) долина 206 
сръбски земи 121 
Ставракий, син на и-р Никифор, 90, 115 
Стаг, гр. в Тесалия 275 
Стан, бълг. войвода 144 
Станимака (Асеновград), ғр. 154, 167, 222, 296, 361, 

362 
Стара Загора, гр. 145, 148, 206 
Стара планина 156, 169, 200, 267 
Старидол, кр. 151, 355, 385 
Старо Оряхово 143 
Стенос, с. 144 
Стефап, сръбски военачалник 358, 359 
Стефан Гавриелопул, севастократор 275 
Стефан Дечански, сръбски крал 178, 264, 265 
Стефан Драгутин, сръбски крал 167, 192, 193, 195 
Стефан Душан, сръбски крал 218, 266, 286, 289, 

306, 317, 376, 388, 390, 393 
Стефан Урош Г 167 
Стефан Урош ІІ Милутин 167, 168, 191, 
Стефаниана, гр. 36 
Стидово, градище 145 

192, 220 
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Стилбнос-- Сливен 206, 223, 363 
Стравороман, пратеник 122 
Столник, с. 279 
Странджа, пл. 162, 167, 207, 255 
стратарх, длъжност 105 
стратег 251 
стратег автократор 233, 368 
стратег протовестиарий 184 
стратиоти 360 
стратопедарх 162, 191, 222, 243 
Страцимир, бълг, болярин 225 
стримонци, славянско племе 126 
Стромон, с. 147 
Струма, р. 105, 242, 278, 337, 372 
Струмица, гр. 147, 238, 239, 252, 259, 390 
Струтополит, архистратег 43 
Студена, с. 145 
Студийски м-р 122 
Стяниск, с. 148 
Сюлейман, син на Орхан 376, 379, 395 
схизма 183 
Сцила 87 
събори църковни 110--112 
Съботско, с. 127, 355, 385 
сърби 5, 96, 152, 166, 167, 182, 188, 191, 193, 194, 

218, 370, 377, 393, 396, 
Сърбия 118, 167, 168, 188, 192, 317 
Сърнена гора 154, 185 
Сяр, Серес, гр. 182, 240, 364 

тавроскити-- руси 87, 88 
таврически (-- руски) език 106 
Тавър, пл. 87 
тагма, отред 251 
Таетах, монголски пълководец 933 
талант, мярка 207 
Тантал 107 
Тантесат 390 
Таос, местност 318 
Тарханиот, вж. Михаил Тарханиот 366 
Таспугас, монголски военачалник 235 
татари 133, 162, 164, 178, 181, 185, 188, 189, 270 
татари източни 188 
татари северни 155, 188 
Тарханиот, протовестиарий 205 
Тахино, вж. Алмири 337 
Твърдица, кр. 145 
Пера. (Фридрих), сицилийски крал 198, 207, 

09, 217 
Тезей, легендарен 
Текирдаг, пл. 158 
Текия; с. (дн. Христо Даново) 206 
Текла, първомъченица 120 
Темир, алански вожд 224 
Теодор, вж. Теодор Ангел Дука Комнин 151 
Теодор, вж. Севлад 107 
Теодор, брат на Михаил, син ка Андроник 11 Палео- 

лог 206, 209 
Теодор, брат на Балик 374 
Теодор, севастократор на чужденци 146 
Теодор, вж. Теодор 11 Ласкарис 182 
Теодор Апгел Дука Комник, епирски деспот и со- 

лунски и-р 150, 151 
Теодор Балсамон 5, 6, 109 
Теодор Грамагик 133 
Теодор Каваларий, виз. сановник 367 
Теодор Ласкарис, вж. Теодор П Ласкарис 166 
Теодор П Ласкарис, никейски n-p 150, 152, 153, :05, 

166, 182, 215 
Теодор Музалон, велик логотет 183 
Теодор Продром 97 я 
Теодор Светослав, бълг. цар 188, 189, 200, 203, 56 

214, 216, 232 

герой 101 

Сл 
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Теодор Синадин 246 
Теодор Скутариот 86. 
Теодор Студит 115 
Теодора, сестра на Андроник 11 Палеолог 262 
Теодора, сестра на Андроник 111 Палеолог 232, 

256, 298, 299 
Теодора, сестра на Юстиниан 11 89 
Теодора, сестра на Зоя, дъщеря на Константин VIII 

и императрица 119, 120 
Теодора Кантакузина, дъщеря на Йоан Кантакузин 

и жена на Орхан 239 
Теодорит Аназербски 174 
Теодосий, ересиарх 26 
Теодосий, Веромонах патриарх 174 ; 
Теодосий [ Велики, източноримски и-р 28, 277 
Теодосий 11 Млади, виз. и-р 28 
Теофан Изповедник, хронист 90 
Теофилакт Охридски 51 
Теофилакт, кр. 144 
Тервел, бълг. хан 5, 89, 90 
Теревинт, фундагиагит 26, 39 
териак, лекарство 226 
Тертер, вж. Георги Тертер 1 133, 147, 179, 180, 181, 

183, 184, 185, 189, 190—195, 197, 199—201, 
292—925 

тесалийци, град на 193 
Тесалия, област 275, 294, 301, 331—334, 336, 355, 

376, 385, 386, 389, 390 
тесарескедекатити, еретици 26 
Тетида, майка на Ахил 104 
Теуполис= Антиохия 174 
Тиберий 111, виз. и-р 89, 114 
Тива, гр. в Беотия 97 
Тиберий 11, виз. и-р 89, 114 
Тимарион, сатирично съчинение 6 
Тимарион, лице 99 и сл. 
Тимотей, александрийски патриарх 28 
Тимотей, послание до 42 
Тимотей, евангелско лице 77 
Тиридат 31 
Тихик, фундагиагит 26, 50, 51 
Тича, р. 144, 145, 197 
Тоглу Торган, монголски военачалник 233 
Токтай, татарски вожд 189 
Тома, епирски деспот 219 
Тома, ученик на Манес 38, 40 
Тома, апостол 40 
Тома Палеолог, виз. военачалник 303, 314 
Тома Славянин 91 
Томислав, сръбски велможа 388 
топарх, управител на топархия 188, 220 
топархия, погранична полупезависима област 188 
Торник, вж. Лъв Торник 118 
тохарци, народ 155—162, 164, 172, 178, 186, 188— 190, 

215, 216 
тракезийска тема 119 
тракийски градове 91 
тракийски диоцез 110 
Тракийски Халкидик 239, 290 
тракийци 155, 161 
Тракия, област 93, 114, 123, 142, 151, 153, 158, 163, 

185, 210, 211, 215, 216, 223, 297, 233, 936, 239, 
240, 253, 263, 266, 273, 277, 278, 290, 293, 295, 
296, 306, 314, 321, 328, 329, 332, 338, 340—342, 
350—352, 357, 359—363, 370, 377, 392, 395, 396 

Тракия Горна 259 
Тракия Източна 5, 127, 140, 163, 209, 216, 236, 240, 

353, 379 
Тракия Одринска 155, 185, 197, 207--209 
тракийски земи 197 
Траянопол, гр. 122, 230 
Тревненски проход 180 
Триадица (София) 134, 135 

трибали 118, 152, 153, 182, 188, 238, 239, 241, 242, 
247, 251—253, 263, 264, 265 

триери, военни кораби 158, 160, 315, 857 
Трикала (Трики), гр. 151, 275 
триклиниум 134 
Троя, гр. 175 
Троянски проход 206 
троянци 161 
Трулски събор, Вж. вселенски събори 110 
Туктайс, татарски вожд 189 
Тунджа, гр. 235 
Тунджа, р. 148, 260, 277 
турки-- упгарци 123 
туркопули, вж. и перси 208, 209, 211—213, 217 
турци, вж. и перси 119, 120, 123, 187, 201, 202, 

204, 209, 335, 364, 305, 371, 374, 376, 377, 379, 
390, 396 

Тъжа, с. 145, 190 
Търново, гр. 109, 112, 145, 167, 

190, 206, 225, 277, 286, 392 
търновчани 174, 177, 179, 181 

171, 174, 176, 181, 

Убертопул, куропалат 185 
Убертопул, велик чауш 209 
угровдаси 220 
узи 120 
Унгария 134 
унгарци 120, 135 
уния 170, 182, 183 
Урбицион, кр. 144 
Урош ПШ Милутин 168 
Урош, вж. (Стефан) Урош II Милутин 168 
Устие, кр. 145 

Фазис, р. 93 
Факийска река 142, 166, 205 
Факрасес, протостратор 374 
Фаларис, тиранин 127 
Фанарий, гр. в Тесалия 275 
фараон 88 
Фаренда, вж. рае 217 
Фарента Цимес 214 
фарисеи 70, 72 
Федра 101 
Фере, гр. в Източна Тракия 240, 242, 244, 245, 247, 

250, 278, 294, 295, 301—303, 314, 327, 328, 333, 
337, 339, 341, 353, 376, 390 

Филаделфия, гр. 202 
филарси 275 
Филип, бълг. велможа 266 
Филипи, гр. 239, 240, 299 
Филипопол, гр. 124, 154, 222, 227, 362 
Филомат, пратеник па солунчани при Андроник 111 

242 
Финеес, библ, лице 106 
Финикия, фипикийска земя 93, 117 
Фокея, о-в в Егейско море 349 
Франгопул, народен вожд 290 
Франки 123 
франкски народ 123 
Францес, виз. военачалник 362 
Фригийци 161 
Фридрих (Тевдерих), 
фундети, еретици 50 
фундагиагити, еретици 5, 10, 

сицилийски крал 198, 207 

19, 22—94, 96, 41 

хаган, владетел на хазарите 89, 114 
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Ясит, стратег 119 
Яфатин, баща на Азатин 215 

СЪКРАЩЕНИЯ — АВВКЕУТАТ | ОКЕБ 

БАН — Българска академия на науките 
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Историко-филологически факултет 
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Anonymi Пе ге militari liber IX У 277 | Генеалогия на Фландърските 
Anonymus Valesianus П 1 819 графове ХП Ш 302 
Antonius Studita IX ү 239 | Георги Акрополит XV УЦЕ 150 
Areta IX У 69 | Георги Монах ҮШ IV 42 
Auxilius VII П 312 | Георги Пахимер XVII X 149 
Baidricus хи Ш 84 | Георги Писидийски VI Ш 56 
Beati Ioannis Ецсгайае Pratum Гиберт XII Ш 90 

spirituale VI Ш 22 | Гизлеберт вж. Ханонийска 
Веда Venerabilis П l 401 хроника XH HI 295 
Bernoldus УП H 386 | Голям кьолнски летопис XH IH 379 
Brontologium XII X 125 | Готфрид Витербски ХИ Ш 197 
СаІоіоаппіѕ regis epistulae Хи Ш 807 | Градишки летопис ХП Ш 186 
Сагтеп Апопуті Ix у 306 | Грамоти на Василий П XI VI 40 
Casiodorus Senator П 1 303 | Григорий Антиохийски ХІҮ УП 268 
Casus monasterii Petris husen- Григорий Кипърски XXII X 136 

sis XI Ш 138 | Гръмовник XXII X 125 
Cecaumeni Strategicon XIV УП 12 | Дагоберт Е вж. Делата на... VII П 808 
Cedrenus-Scylitzes XI VI 198 | Дексип I 1 1 
Christianus Druthmarus VH П 128 | Делата ка абатите от мана- 
Christophori epistola УШ IV 40 стира Св. Бертин ХП Ш 116 
Chronica monasterii Сазтеп- Делата на Дагоберт I. франк- 

515 хи Ш 98 ски крал VH П 308 
Chronica regia Colonensis XI Ш 384 | Делата на крал Теодорих ХП Ш 52 
Chronicon ВгахеЦепзе ХІ VI 73 | Делата на магдебургските 
Chronicon Magni Presbyteri XH Ш 208 архиепископи ХИ Ш 113 
Chronicon Моіѕѕіасепѕе VH JI 24 | Делата на неаполитанските 
Chronicon Мопетђазѕіае ХІ У! 66 | епископи VI П 21 
Chronicon Paschale VI Ш 68 ! Делата на франките в иг 2рх- 
Chronicon Polono-Silesiacum ХП Ш 51 гите ерусалимци ХН Ш 22 
Chronicon Ѕаіегпіїапшт УП П 328 Делата на франките, които 
Chronicon universale — 741 VII П 15! превзели Ерусалим ХП HI 78 
Chronicon Vedastinum УП П 58 ‚ Деяния на Лазий VI Ш 17 
Chronicon Venetum VII П 344 | Деяния на Димитрий Солүнскхя VI ш 89 
Chronographus anni CCCLIV H 1 82 Документи на манастира Бо- 
Claudius Claudianus П ! 191 городица Милостива XIV УП 80 
Codex Iustinianus HI П 19 | Документи от Атонските ма- 
Содех Магсіапиѕ 524 XXII X 134 настири ХІ VE 12 
Codex Theodosianus И I 260 | Документи от Лавра ХІУ VH 140 
Consilium Ѕра1аѓепѕе с. а. 925 VH П 311 | Дуклянски летопис ХП HI 170 
Consilium Spalatense с. а. 1061 VI И 370 | Дюканжов списък XIV УП 109 
Соп тапи? Manasis Chronicum ХХИ X 86 | Ебервин VH JI 855 
Сопѕѓапііпиѕ Аратіепѕіѕ УІ Ш 169 | Евагрий Схоластик Ш П 259 
Constantinus Porphyrogenitus IX У 190 | Евнапий I І 18 
Сопзшапа Constantinopolitana П I 295 | Евсевий 1 І 14 
Conversio Вароагіогит уй П 132 | Евсевий Хиероним И | 216 
Cosmas Indicopleustes I I 196 | Евстатий Епифанийски I I 188 
Cosmas Pragensis хи Ш 67 |Евтимий Зигавин XXII х 50 
De obsidione Constantinopolis Евтимий от манастира Boro- 

homilia VI Ш 41 родица Периблепта XXII X 9 
Ре pace cum Bulgaris homilia IX VI 83 | Евтропий П І 84 
Descriptio totius mundi е! Екехард XII ПІ 32 

gentium П І 78 |Енгелбергски летопис ХП Ш 207 
Пе septem climatibus IX VI 12 | Енодий вж. Магвус Феликс 
"Рехірриѕ 1 I 1 Енодий П I 298 
Eberwinus УП П 355 | Епархийски списъци VI Ш 184 
Einhardus VII П 29 | Епархийски списъци от ІХ до 
Ekkerhardus ХН Ш 32 средата на X в. УШ IV 146 
Ерагсћісоп biblion ІХ у 10 | Епархийски списъци от вре- 
Epistola de morte Friderici мето на Йоан Цимисхи ІХ У 242 

imperatoris XI HI 219 |Епархийски списъци от вре- 
Epistola Ргодгош! агеһіеріѕсо- мето на ХІ до средата на 

ро Philippopol.s Italico XIV УП 136 ХИ в. XIV УП 102 
Epistola Styliani Neocaesariae Ерменрих Елвангенски УЦ II 278 
episcopi ad Stephanum V papam VII IV 114 ГЕлитафия на Василий П X} УГ 65 
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Epitaphium Ваз ХІ 
Еттепгісиѕ Elvangensis УП 
Euagrius Scholasticus HI 
Eunapius 1 
Eusebius I 
Eusebius Hieronymus П 
Eustatius Epiphaneus 1 
Euthymii monachi epistula XXII 
Euthymii Zigabeni de haeresi 
Bogomilorum XXII 

Eutropius Ц 
Flavius Vegetius Renatus H 
Fredegarius Scholasticus П 
Ешспепиз Сагпоѓепѕіѕ ХИ 
Fulco XU 
Fundatio ecclesiae $. Albani 

Namucensis УП 
Fundatio monasterii S. Pauli 

in Carintia XII 
Genealogia comitum Flandriae ХП 
Georgius Acropolita XV 
Georgius Monachus VII 
Georgius Monachus Continua- 

tus XI 
Georgius Pachimeres XXII 
Georgius Pisida VI 
Germani patriarchae epistola XXI] 
Gesta abbatum S. Bertini ХИ 
Gesta archiepiscoporum Mag- 

deburgensium XII 
Gesta Dagoberti I regis Fran- 

corum УП 
Gesta episcoporum Neapolita- 

norum - VII 
Gesta Francorum et aliorum 

Hierosolymitanorum ХП 
Gesta Francorum Јһегоѕајет 

expugnantium ХП 
Gesta Theodorici regis ХИ 
Се а Treverorum ХИ 
Gisleberti Chronicon Hanno- 

niense XII 
Gotifredus Viterbiensis ХП 
Gregorii Сур! oratio lauda- 

toria XXII 
Gregorius Antiochus XIV 
Gregorius 1 papa П 
Guibertus ХИ 
Guido ХИ 
Guidonis де Bazochiis Chro- 

nographia XH 
Hadrianus П papa VII 
Harimannus Augiensis УП 
НіегосІеѕ Synecdemus Ш 
Historia Augusta у. Scripto- 

ге5... П 
Historia йе expeditione Fride- 

тісі imperatoris XII 
Historia Iherosolymita v. Secun- 

da pars... ХИ 
Historiae Мейепѕіѕ Monumen- 

ta XII 
Historia peregrinorum ХН 
Historia Schismaticorum XI 
Honorius Augustodunensis XII 
Hrabanus Maurus VII 
Hugo Floriacensis XII 
Hugonis Chronici Continuatio XH 
Hugonis Chronicon ХИ 

H 

УП 

П 

VI 

Списък--шфех 

136 
221 
71 
66 
56 
50 

180 
9 

Продължение 

5 | 7 8 3 | 10 

Ептернакски летопис XH Ш 218 
Ерусалимска история XH Ш 82 
Животьт на император Людо- 

вик УП H 50 
Житие на Анастасий Атонски ХІ УТ 8 
Житие на Ахил Лариски ХІ VI 7 
Житие на Бакуриани XIV УП 40 
Житие на Власий Аморийски ІХ у 14 
Житие на Герман Козинитски ІХ У 102 
Житие на Григорий Декапо- 

лит от Дякон Игнатий УШ У 38 
Житие на Давид УІ пр 180 
Житие на Еварест УШ ІУ 35 
Житие на Евтимий УШ Iv 817 
Житие на Игнатий от Никита 
Пафлагонец УШ IV 180 

Житие на Иоан Нови Тракий- 
ски ХІ VI 77 

Житие на Йоаникий УШ ІУ 132 
Житие от Калиник вж. Си- 

наксар на Цариградската 
църква IX У 294 

Житие на Лазар от Мокаха 
Григорий XI УІ 90 

Житие на Лука Нови Сирий- 
ски ІХ V 231 

Житие на Лука Стълпник ІХ У 285 
Житие ва Максим Изповедник VI Ш 307 
Житие на Мария Нова ІХ ү 75 
Житие на Мелетий XXI X 97 
Житие на Михаил Малеин ІХ У 312 
Житие на Никифор от Дякон 

Игнатий УШ IV 35 
Житие на Николай Студит МШ IV 25 
Житие на Никон Метаноите XIV МП 147 
Житие на Павел Латърски 

Нови ІХ У 230 
Житие на Петър Патриций ҮШ IV 119 
Житие на Симеон Дивногорец VI Ш 85 
Житие на Стефан Млади VI ПГ 221 
Житие на Теодор Студит ҮШ У 341 
Житие на унгарския крал 

Стефан УН H 382 
Житие на Фотий вж. Похвал- 

но слово за Фотий... ІХ У 314 
Завещанието на Симватий и 

Кали XIV УП 68 
| За гибелта на манастира Пе- 
| терсхаузен хи Ш 138 
| Записки на готския топарх ІХ У 296 
{За седемте климата на земята ІХ у 12 
Земеделският закон УТ Ш 208 
Зигеберт хи Ш 40 
Зонара вж. Иоан Зонара XIV VI 149 
Зосим I Г 152 
Изидор Севилски П І 379 
Инокентий П и Калоян XI Ш 307 
| История на гр. Тир Хи Ш 134 
| История на римските импера- 
| тори П 1 52 
| История на кръстоносците хп Ш 221 
| История на похода на импе- 

ратор Фридрих 1 XI Ш 245 
История на схизматиците ХІ УІ 71 
Италианска легенда VH П 294 
Исан Антиохийски VI 26 
| Йоан Бикларски Ц ! Ш 372 
‚ Йоан Геометър ІХ У 317 
"Йоан де Писцина хп Ш 214 
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ггние Продължение 

1 (a qs l4 ls] 6 Е ас оо 

ма Hymnus Acathistus Vi HI 171 | Йоан Дякон УП H 346 
х2 Innocentius Ш papa — Caloio- Иоан Зонара XIV УП 149 

annes rex хи Ш 307 | Иоан Камениат ІХ У 19 
50 Invectiva in Romam pro For- Йоан Кантакузин XXII X 218 
8 moso рара Үп П 309 | иоан Кинам XIV УП 209 
г loannes Antiochenus VI Ш 26 оан Малала Ш П 205 

40 loannes Biclarensis П I 372 | Йоан Лидийски Ш П 95 
14 Ioannes Сатешата ІХ ү 19 | Йоан Епифанийски Ш П 258 

122 Ioannes Cantacuzenus XXI X 218 oam Мавропус XI VI 79 
loannes Cinnamus XIV УП 209 | Йоан Мосхос VI ш 22 

ЗА Ioannes Diaconus VE H 346 | Йоан Ставракий ХХІ X 126 
60 Іоаппеѕ ХШ рара ҮП H 316 | Йоан Цеца XXII х 104 
3:3 loannes Epiphaneus Ш П 258 | Йорданес Н! I 326 
8:7 loannes Geometra IX vV 317 |Йосиф Генезий УШ У 320 

Joannes Lidus Ш П 95 | Кавенски летописи УП П 380 
130 loannes Ма]аіаѕ Ш П 205 | Калоян и папа Инокентий Ш ХП Ш 807 

loannes Мапгориѕ ХІ МІ 79 | Каснодор Сенатор П 1 308 
77 loannes ҰШ papa VI H 136 |Кедрин-Скилица ХІ УГ 198 

132 Ioannes Zonaras XIX УП 149 | Кекавмен, Стратегикок ХІУ УП 12 
Ioannis Stauracii homilia XXII Х 126 | Книга на епарха XI У 10 
loannis Tzetzae Variae XXI Х 104 | Клавдий Клавднан Н | 191 

24 Іоһаппеѕ де Ріѕсіпа ХІ Ш 214 ! Козма Индикоплевс 1 i 196 
lohannes X papa VII П 313 Козма Пражки xI Ш 67 

0) Iordanes П | 326 .Комес Марцелин Ц 1 318 
Josephus Genesius ҮШ IV 320 Константин Багрянородни ІХ у 190 

231 Isidorus Hispalensis И I 379 Константинополски летописи П 1 295 
239 Шаегама Romana И I 9 Кратка анонимна хроника УШ IV 120 
597 Iustiniani ХоутеПае Ш П 39 Константин Апамейски УТ ш 169 
75 Lactantius П 1 45 Константин Манасий ХХИ X 86 
97 Lamberti Parvi Annales ХП Ш 406 Кратка хроника на Кьолн хи Ш 984 

3:2 Lambertus УП Į 378 Кратки Лаурисенски летописи УП H 23 
Landolius Sagax УП H 331  Ксантенски летописи УП HI 279 

35 Laudatio Photii Thessalonicen- ‚ Лактанций И I 46 
25 $15 ІХ У 9+ Ламберт VH Ц 378 

147 Leo Diaconus IX У 245 Ландолф Сагакс УП I 331 
Leo Grammaticus ІХ У 14 Латински похвални слова П I 102 

230 Гео Philosophus УШ IV 156 . Летопис на Ламберт ХП Ш 206 
*1 Тео Ш рара УП H 17 + Летопис на манастира СВ. 
85 Leonis Choerosphacti epistolae ҮШ IV 175 | Винцентий в Мец хи Ш 137 

221 Lex agraria МІ Ш 208 | Летопис на Ромоалд хи M 201 
341 Гладргапдиз УП П 318 |Лиудпранд УП П 318 

Lotharius П УП nN 126 | Лобийски летописи УП П 330 
342 Lupus Ргоѓоѕраѓагіцѕ УП H 385 | Лотар II УП H 126 

Magnus Еппойіцѕ Felix П I 298 | Лупус Протоспатарий ҮП П 385 
314 Маіеһиз ] І 130 | Лъв Граматик ІХ У 14 

Manuel Philes XXH X 138 | Лъв Дякон IX У 245 
58 Manuelis Ѕігауоготапі oratio Лъв VI философ ҮШ IV 166 

laudatoria КХЦ Х 95 | Лъв Хиросфакт VIH IV 1175 
138 Marcellinus Comes П І 308 | Магдебургски летопис Xj Ш 200 
296 Marianus Scottus УП H 374 | Магнус Феликс Енодий П І 298 
12 Menander Ш П 219 | Малх І І 180 

208 Menologium Basilii XI VI 48 | Мануил Стравороман XXII X 95 
40 Methodius Patarensis ІХ У 68 | Мануил Фел XXII X 138 

149 Michael АНаПаа ХІ УГ 159 | Мариан Шотландец УП И 374 

152 Michael Psellus XI У! 92 | Маркианов Кодекс XXII Х 18: 
379 Michaelis Balbi imperatoris Менандър Ш Н 219 
307 epistola ad Ludovicum Pium ҮП П 25 | Месецослов на Василий П ХІ VI 45 
134 Michaelis СІусае Chronicon XXII Х 118 | Методий Патарски ІХ У 5$ 

Miracula Sancti Demetrii IX М 808 | Михаил Аталиат ХІ УГ 153 
52 Miraculum S. Georgii ІХ у 61 | Михайл Глика XXII X 13 

221 Monachus Sangallensis АП П 282 | Михаил Псел ХІ УТ 22 
Monumenta Epternacensia хи Ш 218 | Моасакска хроника УП Н 2- 

245 Monumenta necrologica mona- Монемвазийска хроника ХІ VI 5: 
71 sterii 5. Petri Salisburgensis ҮП П 345 | Неизвестен автор ҮШ IV 1 

294 М. Praepositus де Raigrad УП H 368 | Неизвестен автор от Равена П І 327 
26 Narratio anonyma е codice Нересхаймски летописи ХН Ш 2:5 

372 Vaticano УШ ГУ 10 | Накифор вж. Патриарх Ники- са 
317 Nicephori Вгіепії Historia XIV VI 112 фор Ш 2 
214 Nicephorus Patriarcha VI Ш 290 | Никифор Вриений ХІУ уп 1:2 
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Продължение 

1 | 2 з 4 [5 | 6 7 |s |9 |21 

Nicephorus $сепорћһу!ах УШ ГУ 129 | Никифор Скевофилакс ҮШ IV 129 
Nicolai archiepiscopi Constan- Николай Мистик вж. Патри- 

НпороШап! epistolae УШ ГУ 185 арх... УШ IV 185 
Nicolaus Е papa УП I 60 |Никон Метаноите вж. Житие 
М№ісопіѕ vita ХГУ УП 147 Ha... XIV УП 147 
Notitia а. 1059 Х] VI 88 | Новела на Алексий Комнин XIV ҮП 95 
Notitia а. 1243 ХХІ X 133 | Новела на Йоан Цимисхи IX У 236 
Notitia archiepiscopi loannis Новела на император Юсти- 

Сотпепі XIV VII 109 HHAH Ш П 39 
Notitia chronologica ХХИ Х 85 | Обвинение против Рим в за- 
Notitia dignitatum П 1 224 щита на папа Формоза УП H 309 
Notitiae еріѕсораіцит VHI ГУ 146 | Одон от Дьои хи Ш 48 
Notitiae episcopatuum VI Ш 184 | Олимпиодор Тивански 1 I 84 
Notitia episcopatuum tempore Описание на целия свят и на 

Ioannis Tzimiscis ІХ У 242 народите П 1 78 
Notitia Nili рохораїгіѕ XIV УП 108 | Ордерик Виталис хипи Ш 59 
Notitia tempore Alexii Com- Основаването на манастира 

пепі XIV VIL 104 Св. Павел в Каринтия хи Ш 30 
Novella Alexii Сотпепі ХІҮ УП 95 | Основаването на църквата Св. 
Novella imperatoris Tzimiscis IX V 236 Албан Намюрски УП П 372 
Odo Че Deoglio хи Ш 118 | Откъси от неизвестен автор VI Ш 178 
ОІутріодогиѕ Thebanus I Г 84 | Ото Фрайзингски ХП M 166 
Отаегісиѕ Vitalis ХП M 59 | Павел Дякон П I 404 
Otto Frisingensis XI Ш 166 | Павел Орозий П І 207 
РасиНапиз у. Турісоп Bacu- Павлин Нолански П 1 257 

riani XIV VH 40 | Палидийски летопис xI Ш 115 
Panegirici Latini П I 102 |Папа Адриан П УП H 129 
Papyrus де Bulgaris ү] ПТ 24 | Папа Григорий 1 Ц I 374 
Pratria Constantinopolis v. Папа Инокентий хи Ш 307 

Scriptoris anonymi . .. ІХ У 322 | Папа Иван ҮШ УН H 136 
Paulinus Nolanus 1 I 257 | Папа Иоан X УП H 313 
Paulus Diaconus р. ! 404 | Папа Иоан ХШ УП Ш 316 
Paulus Orosius И I 207 | Папа Лъв IH ҮП H 17 
Petrus Bibliothecarius УП H 384 | Папа Николай I УП ПП 60 
Petrus Siculus yo Г\ 107 | Папа Стефан У УН П 289 
Petrus Тидеродиз хи Ш 12 | Папирус, в който се споме- 
Philopatris IX У 295 нава за българнте МІ ПІ 24 
Philostorgius | І 28 | Пархайски летопис хипи Ш 17 
Philoteus VIH IV 121 | Пасхална кроника VI Ш 68 
Photii Patriarchae epistolae ҮШ Г/ 58 | Патриарх Герман XXH X 76 
Priscus 1 Г 86 | Патриарх Никифор VI Ш 290 
Procopius Caesariensis Ш П 103 (Патриарх Николай Мистик УШ IV 185 
Prosper Aquitanus H I 292 | Патриарх Фотий УШ IV 58 
Pseudo-Caesarius I I 190 | Пегавенски летопис хи Ш 205 
Рѕеціо-СаПіѕіћепеѕ УШ у 9 | Петър Библиотекар VI H 384 
Pseudo-Mauricius Ш П 272 | Петър Сицилнйски УШ IV 107 
Рѕепіо-Ѕутеоп ІХ У 169 | Петър Тудебод хп Ш 12 
Radulfus de Гусею xX Ш 301 | Писма на Роман Лакапин до 
Raimundus de Aguilers хи Ш 58 | пар Симеон УШ IV 298 
Кауспайз Anonymi Cosmo- Писмо за смъртта на импера- 

стар а П I 110 | тор Фридрих Барбароса ХП Ш 219 
Верто УП ПП 305 | Писмо ва Теодор Продром до 
Ricardus Londoniensis хи m 303 Михаил Италик, архиепи- 
Ricardus Pictaviensis xH Ш 129 скоп за Филипопол XIV УП 136 
Roberti canonici $. Mariani 1 Подражател и продължител 

Autissiodorensis Chronicon ХП Ш 297 на Тудебод XI Ш 100 
Robertus Monachus хи Ш 94 | Покръстването на баварци и 
Romani Гасареш epistolae УШ IV 298 каринтийци УП П 132 
Кошоа! 1 Annales хи M 201 |Полско-силезийска хроника хи Ш 51 
Rufinus П | 110 |Поменик на манастира Св. 
Rufius Festus П I 418 Петър УИ П 845 
Scriptores Historiae Augustae П I 52 | Послание на император Ми- 
5спройз anonymi Patria Con- хаил П до император Людо- 

stautinopolis IX V 822 вик Благочестиви УП H 25 
Scriptor Incertus УШ ГУ 16 | Послание на Стилиан, enn- 
ЗсуШгез у. Cedrenus ХІ У! 198 скоп неокесарийски, до 
Secunda pars Historiae Hiero- папа Стефан V ҮШ Г 114 

‚ solymitanae хи Ш 82 | Послание на Христофор VHI IV 40 
Severus Pragensis ẹpiscopus VI П 361 



Списък-—-1пбех 

1 | 2 3 

Sextus Aurelius Victor П 1 
Sigebertus XH Ш 
Sigilia Basilii XI 
Socrates I 
Sozomenus I 
Stephanus Alexandrius VI 
Stephanus У papa УП П 
Strabo IX 
Suidas х V 
Symbatii Кайздие testamenta XIV 
Symeon Logotheta v. Leo 
Grammaticus IX 

Symeon Magister v. Leo Gram- 
maticus IX 

Synaxarium ecclesiae Constan- 
tinopolitanae IX 

Уроци убомхи v. Theodori 
Scutariotae Compendium 
Chronicon XV 

Theganus VII Ji 
Theodoretus Cyrrensis | 
Theodori Scutariotae Сотреп- 

dium Chronicon XV 
Theodorus Anagnostus VI 
Theodorus Balsamon XXII 
Theodorus Prodromus, v. Epi- 

stola... XIV 
Theodorus Studites ҮШ 
Theophanes Byzantius Ш 
Theophanes Confessor VI 
Theophanes Continuatus IX 
Theophylacti Constantinopolis 

patriarchae Epistola IX 
Theophylactus Simocatta Ш 
Thietmarus VH И 
Типапоп ХХИ 
Торагсһае Gothici Fragmenta ІХ 
Translatio $. Clementis УП П 
Tudebodus Пийашв et Conti- 

nuatus u M 
Typica monasteriorum Euerge- 

tidis, Pantocratoris et Ar- 
changeli Michaelis XIV 

Туркоп Васигіапі XIV 
Victor Tonnenennsis H I 
Vita Achillis Larissensis XI 
Vita Athanasii Athonitae XI 
Vita Blasii Amoriensis ІХ 
Vita СаПіпісі у. Зупаха ити 

ecclesiae Constantinopoli- 
tanae IX 

Vita Davidi VI 
Vita Euaresti VII 
Vita Euthymii УШ 
Vita Gregorii ПесароШае УШ 
Vita loannicii УШ 
Vita Іоапліѕ [1110115 Thraciae ХІ 
Vita Ignatii УШ 
Vita Lazari XI 
Vita Lucae Iunioris Steriotis IX 
Vita Lucae Stylitae IX 
Vita Ludovici Imperatoris VII II 
Vita Mariae Junioris IX 
Vita Maximi Confessoris VI 
Vita Meletii ХХІ 
Vita Michaelis Маени IX 
Vita Nicephori УШ 
Vita Nicolai Studitae Аш 

58 Гръцки извори 52 Č 
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Продължение 

6 | 7 8 о j| 

Послание на цариградския 
патриарх Теофилакт до 
българския цар Петър ІХ У 184 

Похвално слово за Фотий Те- 
салийски ІХ У 314 

Препис на Пражкия епископ 
Север УП H 361 

Препис на Райградския про- 
тоиерей УП П 368 

! Приписка от 1248 г. XXII Х 133 
i Приписка от 1059 г. ХІ VI 88 
Приск I 1 86 
Продължителят на Георги 
Монах ХІ У] 188 

Продължителят на Теофан ІХ У 108 
; Прокопий Кесарийски Ш I 103 
| Проспер Аквитански H | 292 
Пространни алтайхски лето- 

писи УП H 375 
Псевдокалистен ҮШ IV 9 

і Псевдокесарий I I 190 
Псевдо-Маврикий ІЩ П 272 
Псевдо-Симеон ІХ У 169 
Пътеводител на Хиерокъл Ш I 87 
Рабан Мавър VI H 56 
Радулф де Дицето хи Ш 301 

| Райградски протоиерей вж. 
i` Препис на. . VE HN 363 
Раймунд д Агилер XI Ш 53 
Регинон УП H 305 
Римски пътеводител П 1 9 

' Рихард Пиктавийски хи Ш 129 
‚Ричард от Лондон XI Ш 308 
Роберт Монах ХП Ш 94 
Роман Лакапин вж. Писмата 
Ha... VHI IV 298 

Руфий Фест П 1 418 
Руфин п | 110 
Саксонски аналист ХП УП 140 
Салернска хроника УП H 328 
Световна хроника от Мец хи Ш 135 
Свидас ку 308 
Север, пражки епископ вж. 

Препис на... УП П 361 
 Сенгалски монах УИ H 282 
Симеон Логогет вж. Лъв Гра- 

матик ІХ У 140 
Симеон Магистър вж. Лъв 
| Граматик ІХ У 140 
| Синаксар на Цариградската 

църква IX \ 281 
Ситийски летописи УП П 28 
Скилица вж. Кедрия-Скилица ХІ VI 198 
Слово за аварската обсада на 

Цариград през 626 г. VI Ш 41 
Слово за мира с българите ІХ У 83 
Слово за обсадата на Цари- 

град, от Антони Судит ІХ у 239 
Созомен 1 I 950 
Сократ И І 88 
Списък на Архиепископ Иоан 

Комнин XIV УП 109 
Списък на Нил Доксопатър ХУ УП 108 
Списък на служебните ранго- 

ве П I 224 
Списък от времето на Алек- 

свя Нсмнин XIV VH 104, 106 
Сллитскр събор към 925 г. УП П 311 
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Продължение 

1 2 |a |4 |5 | 6 l7 |a |9 |W 

Vita Pauli Įunioris in monte Сплитски събор към 1061 г. УП I 370 
Latro IX У 230 | Стихотворение от анонимен 

Vita Petri patricii уш IV 119 автор ІХ У 306 
Vita Photii у. Laudatio Стефан Александрийски VI Ш 206 
Рон... ІХ V 314 | Страбонов Епитоматор ІХ У зи 

Vita Sancti Germani ІХ У 102 | Съборни актове VI ПІ 197 
Vita Stephani Iusioris VI Ш 221 | Съборки актове УШ У 13 
Vita Stephani regis Ungariae ҮП П 382 | Теган УН П 49 
Vita Symeonis Stylitae Iunioris МІ HI 85 | Теодор Анагност VI Ш 175 
Vita Theodori Studitae УШ V 141 | Теодор Балсамон XXII X 109 
Walafridus Strabo ҮП H 58 | Тездор Скутариот ХУ ҮШ 214 
Willelmus Neuburgensis XE Ш 292 | Теодор Продром, вж. Писмо 
Willłermus Тугепѕіѕ ХИ Ш 180 на... XIV ҮП 186 
Zosimus і І 152 | Теодор Студит УШ ГУ 28 

Теодорит Кирски І } 70 
Теодосиев кодекс П 1 260 
Теофан Византийски Ш П 217 

| Теофан Изповедник МІ Ш 226 
Теофан, продължителят на ІХ У 108 

| Теофилакт Симоката Ш по 291 
Тимарион XXII Хх 99 

| Типици на манастирите Евер- 
гетис, Пантократор и Ар- 
хангел Михаил XIV УП 121 

| Титмар УП П 351 
Универсална хроника УП g 15 
Филопатрис ІХ у 295 
филогей VII IV 121 
Филосторгий I 1 28 
Флавий Вегеций Ренат П I 288 

‹ Фотий вж. Патриарх Фотий УШ ГУ 58 
| Фулденски летописи УП П 40 
Фулко ХП Ш 111 
Фулхер от Шартър ХІ Ш 71 

i Ханонийска хроника XI Ш 295 
| Херман Аугийски УП П 303 
Хилдесхаймски летописи УП И 357 
Химн Акатист VI Ш 171 
Хонорий Аугустодунски XI HI 66 

i Христиан Друтмар VII Ц 128 
| Хроника на каноника Роберт 
‚ от манастира Св. Мариан 

Аутисиодорски ХП Ш 297 
Хроника на Касински мана- 

Г стар XH Ш 98 
Хроника на презвитер Магнус ХП Ш 208 

| Хроника на Xyron XI Ш 9 
' Хронография на Гвидо от 

Базош ХН Ш 217 
Хронологическа бележка от 

1068 г. XXII X 85 
Хуго вж. Вайнгартенско npo- 
дължение на хрониката на 
Хуго хи Ш 130 

Хуго Флориакски ХП Ш 50 
Чудеса на св. Димитрий Со- 

лунски ІХ у 303 
Чудото на св. Георги ІХ У 61 
Юстинианов кодекс Ш Н 19 



СЪДЪРЖАНИЕ — МОС VOLUMINE CONTINENTUR 

Увод 

|: 

2. 

Писмо на монаха Бегиций от манастира ИНАЯ ВОД, превод и она Е Paraki 
Euthymii monachi coenobii Peribleptae Epistula 

Изложение за ереста на богомилите от Евтимий Зигавин — увод, превод и коментар от Г. Ба- 

таклиев . 

Ец уши Zigabeni de iaer esi Весо 

- Послание на цариградския патриарх Герман — увод, превод и коментар от Г. Батаклиев 

Germani patriarchae Солѕіапііпоро!і{апі Epistula 
Хронологична бележка or 1063 r. — увод, превод и коментар от B. Тъпкова-Заимова 

Notitia chronologica а MLXIII 

Константин Манаси, Хроника- увод, превод и коментар от M. Войнов 

Constantini Manasis Chronicum 

. Мануил Стравороман, Слова- увод, превод и коментар от М. Войнов 

Manuelis Straboromani orationes laudatoriae 

. Житие на Мелетий — увод, превод и коментар от В. Тъпкова-Заимова 
Vita Мееш 

- Тимарион — увод, превод и комептар от М. Войнов 

Тітагіоп 

. Иоан Цеца, Откъси—увод, превод и коментар от Л. Йончев 
Ioannis Tzetzae Variae 

‚ Теодор Балсамон — увод, превод и коментар от M. Войнов 

Theodorus Ва!5атоп 

. Михаил Глика, Хроника--увод, превод и коментар от М. Войнов 

Michaelis С!усае Chronicon 

. Гръмовник — увод превод и коментар от М. Войнов 
Brontologium 

. Йоан Ставракий, Слово--увод, превод и коментар от В. Тъпкова-Заимова 

Ioannis Stauracii Oratio landatoria 

. Приписка от 1243 г. — увод, превод и коментар от Л. Йончев 
Notitia а 1243 

- Маркианов кодекс 524 — увод, превод и коментар от М. Войнов 
Codex Marcianus 524 

Григорий Кипърски, Похвално Олово--увод, превод и коментар or М. Войнов... 
Gregorii Сургіі Oratio laudatoria 

. Мануил Фил — увод, превод и коментар от М. Войнов 
Manuel Philes 

. Георги Пахимер — увод, превод и коментар от М. Войнов 

Georgius Расһутегеѕ 

. Йоан Кантакузин — увод, превод и коментар от Л. Йончев 
Ioannes Сащасихепиз$ 

Показалец — Index nominum et rerum 

Съкращения — Abbreviationes Е . 
Използувана литература — Index Librorum Adhibitorúm 
Приложение: Списък на излезлите досега латинските и гръцките извори за "българската. история 
Ѕерагаіит. Index fontium latinorum е! graecorum historiae Бивайае adhuc editorum... ааа 

сл 

76 

109 

113 

125 

126 

138 

134 

136 

138 

149 

218 

399 

509 
410 

412 


